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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
IRCP ต้องด�าเนินธุรกิจท่ามกลางความตกต�่าของเศรษฐกิจโลก และ แรงกดดันจากปัญหาภัยแล้ง 
ภายในประเทศ ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตไม่สูงมากนัก ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจมาโดยตลอด ท�าให้รัฐบาลต้องชะลอ หรือเลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
ทีส่�าคญัของภาครัฐออกไป แต่อย่างไรกต็าม ด้วยการบรหิารจดัการองค์กรทีด่ ีการกระจายความเสีย่ง
ทางธรุกจิทีห่ลากหลาย และการมนีโยบายการก�ากบัดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 1,237 ล้านบาท และก�าไรสุทธิจ�านวน 57.34 ล้านบาท 

และจากการทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมากว่า 29 ปี ท�าให้บรษิทั ฯ เรยีนรู้  
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่ก้าวสู่ความ 
เป็นผูน้�าทางด้านเทคโนโลย ีต้องมกีารวางแผนและมองไปข้างหน้าถงึแนวโน้มของเทคโนโลย ีพร้อมๆ  
กับแนวโน้มของเศรษฐกจิของประเทศและของโลกอกีด้วย ดงันัน้ในระหว่างปี 2558 บรษิทัฯ จึงก่อตัง้ 
หน่วยธรุกจิขึน้มาอกี 2 หน่วยธรุกจิ ด้วยการลงทนุกบัผูเ้ชีย่วชาญ คอื ธรุกจิด้านการให้บรกิารบนคลาวด์ 
แบบครบวงจร (Integrated Cloud Service Agency) ซึ่งจะเน้นการให้บริการ ให้ค�าปรึกษา เก่ียวกับ 
ซอฟต์แวร์ แอพพลเิคชัน่ ตลอดจนถึงขัน้ตอนกระบวนการการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร 
และธรุกจิด้านสารสนเทศไอททีางด้านการดแูลสขุภาพและทางการแพทย์ ซึง่ในอนาคตอนัใกล้ ไอทจีะ 
เข้ามามบีทบาทอย่างมากกบั คนและสงัคมเมอืงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
สังคมผู้สูงอายุก�าลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย 

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับบริษัทฯ เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ลดความผนัผวนทีอ่าจเกดิขึน้จากการพึง่พารายได้จากหน่วยธรุกจิใดธรุกจิหนึง่โดยเฉพาะ จงึได้ลงทนุ
ในบรษิทัร่วม บรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั ทีด่�าเนนิธรุกจิทางด้านการผลติกระแสไฟฟ้าขนาดเลก็จาก
พลังงานขยะ การบริหารจัดการและก�าจัดขยะ และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีจะสร้างผลก�าไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีรายได้อย่าง
มั่นคงต่อไปในอนาคต

บรษิทัฯ คดิว่า การขยายหน่วยธรุกิจออกไปดังกล่าว คงไม่ใช่แค่เพียงการสร้างความม่ันคงของ 
บรษิทัฯ เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการช่วยพฒันาสงัคม ช่วยเหลอืชุมชน และช่วยให้ประชาชนทัว่ไป มสีขุภาพ 
ทีด่ ีภาคธรุกจิสามารถลดต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้ประเทศไทยมกีารพัฒนาและสามารถ
แข่งขันหรือเป็นผู้น�าให้กับเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน

ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการบริษัท  
นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าทุกกลุ่ม พนักงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ทีใ่ห้ความไว้วางใจ เช่ือม่ันและให้การสนบัสนนุ การด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้ 
ค�ามั่นว่า ผม กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนจะทุ่มเทท�างานอย่างหนัก จะด�าเนินธุรกิจภายใต้
กรอบวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ด้วยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือหุน้และผู้เกีย่วข้อง
ทุกฝ่ายอย่างสูงสุด  

(นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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จุดเด่นทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน 2554 2555 2556 2557 2558

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

738
414
324

1,226
157
32

699
354
345
861
121
28

877
477
400

1,047
138
61

1,311
821
490

1,665
173
134

1,088
598
490

1,237
181
57

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

15
3

0.15

27 

18
3

0.13

32 

19
6

0.29

72 

20
8

0.53

91 

20
5

0.22

66 

สินทรพัย์รวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)หนี้สินรวม (ล้านบาท)

738

699

8771,311

1,088

ก�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ก�ไรสุทธิ (ล้านบาท)รายได้สุทธิ (ล้านบาท)

414 324

345

400490

490

354

477821

598

1,226 0.15

0.13

32
28

61

134

57

0.29
0.53

0.22

861

1,047
1,665

1,237

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจำ
กลุ่มบริษัท IRCP ได้มุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และมีการขยายการด�าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด 29 ปี โดยมีผลงานส�าคญัในระดบัประเทศจ�านวนมาก ซ่ึงมี
หน่วยธรุกจิ (Business Unit) รวมท้ังหมด 9 หน่วยธรุกจิ โดยในจ�านวน
หน่วยธรุกจิท้ังหมดสามารถจดัเป็นตามกลุม่ธรุกิจ ดงัน้ี ธรุกจิประเภท
โครงการ (Project Based Business Group) จ�านวน 7 หน่วยธุรกิจ 
และกลุ่มธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ (Non-Project Based Business 
Group) จ�านวน 2 หน่วยธรุกจิ ซึง่เป็นการขยายศักยภาพในการด�าเนนิ
ธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและรองรับความก้าวหน้า
และแนวโน้มของเทคโนโลยใีห้ครอบคลมุได้มากยิง่ขึน้ และยงัเป็นการ
กระจายความเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจ
หรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิท IRCP ยงัได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วน 
รายได้จากการบรกิาร (Professional Service) ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่การ 
ให้ค�าปรกึษา การพฒันาซอฟต์แวร์ การบ�ารงุรกัษาระบบ การฝึกอบรม  
และบรกิารอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
โทรคมนาคมให้มากขึ้น เป็นรายได้ต่อเนื่อง เพิ่มรายได้ระยะยาว  
และเพิ่มอัตราก�าไรที่สูงขึ้น 

1.1 วสิยัทศัน์ พนัธกิจำและเป้าหมายการด�เนินธรุกิจำ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้

วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายด้าน ICT มีความ

เป็นผู้น�าด้านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

พันธกิจ
เพิม่จ�านวนและรกัษากลุม่ลกูค้า ซึง่มีมลูค่าสงูหรอืศกัยภาพสงู

เอาไว้ การขยายฐานลกูค้าท�าได้โดย การเสนอความแตกต่างจากคูแ่ข่ง
ให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการเน้นความเป็นผูน้�าผลิตภณัฑ์ 
การพฒันาคุณลกัษณะเด่น และการให้บรกิารลกูค้าด้วยความเป็นเลศิ  
โดยวิธี

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่ 
เพิม่ขึน้ทกุปี และหรอืมีผลตอบแทนในรปูเงนิปันผล ท่ีไม่น้อยกว่าอัตรา 
ดอกเบ้ียเงินฝาก และผูถ้อืหุน้มคีวามภาคภูมใิจในการมีส่วนร่วมในการ 
เป็นเจ้าของบริษัท

2. สร้างมูลค่าเพิม่ส�าหรบัลกูค้า โดยการพฒันาระบบและการ
บริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการ และให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อ
ให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ 
บรรยากาศในการท�างานและผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

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�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพสงูให้แก่ 
ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส�คญั
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 ไอที ดิสทริบวิชัน่ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัที ่
ท�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 บริษทัฯ ได้เหน็ความส�าคญัในการขยายการให้บรกิาร
สารสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจัดตั้งบริษัทย่อยข้ึนอีก 1 บริษัท  
คอื บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพวิต้ิง จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯ 
ได้เข้าไปถือหุน้ร้อยละ 60 และต่อมาในปี 2549 บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุน้
เพิ่มทุนอีก ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 92

ปี 2548 ในเดอืนมนีาคม บริษทัฯ ได้รบัรางวลัธรรมาภบิาลดีเด่น  
(Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจ�าปี 2547 จากสถาบัน 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานท่ียึดมั่น 
หลักการบริหารจัดการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม

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

ปี 2553 มีการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในบริษัท ทีวี 
เทเลคอม จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยวิธีการเข้าซื้อกิจการ
เนือ่งจากเหน็ว่าธรุกจิดงักล่าวจะสนบัสนนุให้กลุม่บรษิทัฯ มธีรุกิจด้าน 
เทเลคอมแบบครบวงจร

ปี 2553 บรษิทัฯ ได้เพิม่สายธรุกจิการให้บริการด้านสารสนเทศ 
แบบครบวงจร โดยใช้ชือ่บรษิทัอนิเทลลิเจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพวิติง้  
จ�ากัด : INEC เนื่องจากเมื่อปี 2552 ได้มีการยกเลิกสายธุรกิจ ใน 
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
กลุม่ธรุกิจโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรภายใต้ชือ่เดมิคอื  
Enterprise Information Technology Business Department : EIT

ปี 2555 ในเดือนธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร ในระดบัคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมกีารแต่งตัง้คณะ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาสรรหาบคุคล
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และพจิารณาผลประโยชน์และค่าตอบแทน 

ต่างๆ ทีก่รรมการได้รบั เพือ่ความโปร่งใสและเป็นหลกัการก�ากบัดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance)

ปี 2556 ในช่วงปลายปี กลุ่มบริษัทฯ ได้ยกเลิกกิจการ บริษัท 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั : ISD และได้โอน 
ย้ายพนกังาน และธุรกิจของบริษทั ไปอยู่ภายใต้ บริษทั 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 ได้เพิ่มทุนจาก 
ทนุจดทะเบยีน 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ทัง้นี ้เพือ่เป็นเงนิทนุ 
หมุนเวียนในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ทุกๆ 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 และคู่ค้าด้าน 
ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) รวมถงึหน่วยงานภาครฐั ให้สามารถเข้าถงึ  
Localized Software as a Service (SaaS) จากผู้ให้บริการด้าน  
Cloud (Cloud Service Provider : CSP)  

ปี 2558 จัดตั้งบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด โดย IRCP ถือหุ้น
ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการ
ดูแลสุขภาพและการแพทย์ มุ่งเน้นด�าเนินงานเกี่ยวกับ เป็นท่ีปรึกษา 
วางระบบ ทีเ่กีย่วกบัระบบสารสนเทศทีเ่ป็นเฉพาะทางการดแูลสขุภาพ
และทางการแพทย์ เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร การรายงาน การ
ควบคุม การสั่งการ บนรถฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศการดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นต้น
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ

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
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

50 ล้านบาท

ถอืหุน้โดย บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั 
(มหาชน) ร้อยละ 25 

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด 
ด�าเนนิธรุกจิด้านการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ 
จากขยะ บริหารจัดการและก�าจัดขยะ 
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 50 ล้านบาท

บรษัิท อนิเทลลเิจ็นท์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ 
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

บริษัท เอช อาร์ ซี พี 
จ�ากัด
ด�าเนนิงานเกีย่วกบั เป็น
ที่ปรึกษา วางระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านการดแูลสุขภาพ
และการแพทย์ 
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

5 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

91.14% 92.00% 99.99% 50.99% 50.99%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับงวดปี 2556-2558 แยกตามหน่วยธุรกิจ มีรายละเอียดดังตารางนี้

หน่วย : พันบาท

หน่วยธุรกิจ
ด�าเนิน
การโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

2556 2557 2558

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

หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม IRCP 100 414,058 39.56 358,172 21.51 356,533 28.82

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร

IRCP 100 232,816 22.24 676,433 40.62 194,094 15.69

หน่วยธุรกจิระบบวทิยุและโทรทศัน์ 
กระจายเสียง*

IRCP 100 - - 196,235 11.78 208,698 16.87

หน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ IRCP 100 18,720 1.79 21,925 1.32 19,743 1.59

หน่วยธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอที
ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร**

IT Green 91.14 327,522 31.29 364,336 21.88 439,294 35.51

ให้บรกิาร ให้ค�าปรกึษาและแก้ปัญหา 
ด้านระบบสารสนเทศ

INEC 92.00 46,685 4.46 35,681 2.14 42,465 3.43

หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจ
โทรคมนาคม

TVT 99.99 38,189 3.65 42,052 2.52 14,393 1.16

หน่วยธุรกิจให้บริการสารสนเทศ
บนคลาวด์***

IRCP-C 50.99 - - - - - -

หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์***

HRCP 50.99 - - - - - -

รวมรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
และรายได้จากการขายก่อนรายได้
ระหว่างส่วนงาน

1,077,990 102.99 1,694,834 100.02 1,275,220 103.08

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (55,618) (5.31) (47,503) (2.85) (46,136) (3.73)

รวมรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
และรายได้จากการขายก่อนรายได้ 
อื่น

1,022,372 97.67 1,647,331 98.92 1,229,084 99.35

รายได้อื่น 24,361 2.33 18,042 1.08 8,018 0.65

รวมรายได้ 1,046,733 100.00 1,665,373 100.00 1,237,102 100.00

*หมายเหตุ หน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง เริ่มด�าเนินการในปี 2556 และเริ่มมีรายได้ในปี 2557
**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
***หมายเหตุ หน่วยธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์ และ หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ยังไม่มีรายได้จากการ

ประกอบการเนื่องจากเพิ่งเริ่มเปิดด�าเนินการในเดือน กันยายน 2558
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โครงสร้างรายได้ของกลุม่บรษิทัฯ ส�าหรับงวดปี 2556-2558 แยกตามหน่วยประเภทโครงการและไม่ใช่โครงการ มรีายละเอยีดดงัตารางน้ี

ประเภทธุรกิจ
2556 2557 2558

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

รายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ 748,313 71.69 1,318,713 79.27 819,754 66.33

รายได้จากธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงการ 388,227 37.19 416,255 25.02 497,742 40.27

รวมรายได้ก่อนรายได้ระหว่างส่วนงาน 1,136,540 108.88 1,734,968 104.29 1,317,496 106.60

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (92,707) (8.88) (71,317) (4.29) (81,601) (6.60)

รวมรายได้ 1,043,833 100.00 1,663,651 100.00 1,235,895 100.00

หน่วย : พันบาท

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนธุรกิจประเภทโครงการร้อยละ 66.33 ของรายได้รวม และจากส่วนงานธุรกิจประเภทไม่ใช่
โครงการร้อยละ 40.27 ของรายได้รวม และมีรายการระหว่างกัน ร้อยละ 6.60 ของรายได้รวม

การประกอบธุรกิจำของบริษทัฯ
บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “IRCP”) ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 254,267,678 

บาท ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่อีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที กรี
น จ�ากัด (มหาชน)** บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส 
จ�ากัด และบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด 

โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่  
15 พฤษภาคม 2558 และมีการร่วมลงทุนกับบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 25

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ
หลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งโครงสร้างการด�าเนินงานออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด 9 หน่วย และด�าเนินงาน
ภายใต้บริษัทต่างๆ ดังนี้

ด�าเนินงานโดย ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ

บริษัทใหญ่ บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication 
Department : Telecom)

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ
ค�าแนะน�าด้านระบบโทรคมนาคม

บริษัทใหญ่ บรษัิท อินเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร (Enterprise Information Technology 
Business Department : EIT)

ที่ปรึกษา แก้ปัญหา และให้บริการ 
ค�าแนะน�าด้านไอทีอย่างครบวงจร

บริษัทใหญ่ บรษัิท อินเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธรุกจิระบบวทิยุและโทรทัศน์กระจายเสยีง  
(Digital Broadcasting Radio and Television  
Department : DB)

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ
ค�าแนะน�าด้านการแพร่ภาพ โทรทัศน์ 
และวิทยุ ดิจิตอล
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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 บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด 
(มหาชน)** 
(ถือหุ้นร้อยละ 91.14)

ธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ 
ระดับองค์กร (IT Green Pub Co., Ltd. :  
ITG)

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย 
ให้กับผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์

บริษัทย่อย บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ 
เอน็ไพร์สเตอร์ คอมพิวติง้ จ�ากัด  
(ถือหุ้นร้อยละ 92)

ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Intelligent Enterprise
Computing: INEC) 

บริการและบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทย่อย บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม
(TV Telecom : TVT)

ที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง 
พัฒนาระบบ บริหารโครงการ และบ�ารุง 
รกัษาด้านระบบสนบัสนนุการด�าเนินธรุกจิ

บริษัทย่อย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 50.99)

ธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบ
ครบวงจร (Integrated Cloud Service 
Agency)

การให้บริการทางด้านสารสนเทศบน 
คลาวด์ โดยให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ 
เช่าใช้พื้นที่ รวมถึงการติดตั้งพัฒนา 
ระบบสารสนเทศแบบครบวงจร 

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

ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา พัฒนาระบบ
สารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพ
และทางการแพทย์ (Health Care)

ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศ
ไอทีที่เกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพ และ
ทางการแพทย์

**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

ข้อมูลแต่ละหน่วยธุรกิจำ

1. ธรุกิจำโทรคมนาคม (Telecommunication : Telecom)
1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ด�าเนินธุรกิจการ

เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และ
บ�ารุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร 
โดยน�าเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นน�าของโลก และมีทีมงาน
ที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ทีส่ดุ สนิค้าหลกัทีน่�าเสนอ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ Nokia Siemens Network 
(NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent, 
และ Coriant เป็นต้น โซลูช่ันหลักที่เสนอขาย ได้แก่ ระบบเชื่อมโยง
ความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน�าแสง (DWDM Transmission System) 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ (Next Generation Network) ระบบ

โทรศพัท์เคลือ่นทีย่คุที ่3 (The 3rd Generation Mobile Network) ระบบ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (Long-Term Evolution : LTE) และอุปกรณ์
ระบบ FTTx 

นอกจากให้บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วย
ธุรกิจ Telecom ยังให้บริการหลังการขายโดยรับประกันระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลูกค้า ซึง่โดยท่ัวไปจะรบัประกนั 
อยู่ในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite  
Service) โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต้องการของ 
ลูกค้า ได้แก่ 

1. Corrective Maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิด
ปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive Maintenance คือ การให้บรกิารตรวจเชค็ระบบ
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

10 รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 
Public Company Limited



1.2 การตลาดและการแข่งขนั
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 มีคณุภาพ ได้รบัการยอมรบัอย่างสูงจาก 
ลกูค้า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธรุกจิ Telecom ยังมจีดุเด่นในการสร้าง
ความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการ 
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหาร 
โครงการ นอกจากนี้ ทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจใน
ความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บรกิารก่อนและ
หลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อ
น�าเสนอสนิค้าและบริการท่ีดท่ีีสดุ การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บรษิทั ฯ 
มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา 

(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงได้
จากการเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงาน
มีความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี 

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ Telecom เน้นการบริหารต้นทุนการขายและ 

การให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพ
สินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจ
ยงัเน้นการบรหิารความสมัพนัธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลติภณัฑ์เพือ่ให้
สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่า เข้าใจในตัวสินค้าต่างๆ เป็นอย่างด ี
และมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้า 
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ 
การประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจ Telecom มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

โดยการท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า ท�าให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มข้ึน ทาง
หน่วยธุรกิจ มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
ทางหน่วยธรุกจิ Telecom มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่

ชดัเจน คอื หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น 
บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทโีอท ีการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่าน้ี 

มีงบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สือ่สารค่อนข้างสงูเพือ่ใช้ในการปรับปรุงการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ 
เพิม่ขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มจุีดแขง็ในด้านความรู ้ความช�านาญและ 
ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 29 ปี ในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้า 
กลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยมาจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางหน่วย 
ธุรกิจจะเข้าไปท�าการประกวดราคา ข้ันตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน  
Pre-Sale เข้าไปท�าการแนะน�าทางด้านเทคนคิ และระบบใหม่ๆ ให้กบั 
ลูกค้าเพือ่ให้ลูกค้าเล็งเหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบ
ต่างๆ ในการท�างาน จากนัน้หากลกูค้ามคีวามสนใจสนิค้าและบรกิาร 
ทางสายงานจะจดัส่งพนกังานขายเข้าไปเจราจาต่อรองด้านราคาและ
เซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป

กลุ่มลูกค้า สดัส่วนรายได้ (ร้อยละ)

รฐัวสิาหกจิ : กสท โทรคมนาคม และ ทโีอที 99

ราชการ : กรมการสือ่สารทหาร 1

รวม 100

1.3 การจำัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ Telecom ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษา

และรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงัน้ัน วธิกีารจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการสัง่ซือ้สนิค้าทีต้่องรวบรวมให้กับลกูค้าเม่ือ
ได้รับการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บสนิค้าคงเหลอื การจดัหา
ผลิตภัณฑ์และบริการ ท้ังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสั่งซื้อ
โดยตรงจาก Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, 
Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent และผลิตภัณฑ์ Coriant

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

ในยุคของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต�่า ทางบริษัทฯ 
ได้ด�าเนนิการปรบัแผนเพือ่รองรบัโดยใช้ประสบการณ์และผลงานทีผ่่านมา 
ของบรษิทัฯ มาท�าการพฒันา ปรบัปรงุและสร้างมลูค่าเพิม่ (Value Added)  
ให้สามารถน�าเสนอเป็นผลติภัณฑ์พร้อมบริการของบริษัทฯ เองให้กบั
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ ในงบประมาณทีส่อดคล้องกบัภาวะ 
ดงักล่าว อนัจะเป็นผลให้บรษัิทฯ สามารถรกัษาฐานลกูค้าเดมิและเพ่ิม 
โอกาสในการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
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2. ธุรกิจำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร  
(Enterprise Information Technology : EIT) 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
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 
เครือข่าย (Network Integration) และระบบรักษาความปลอดภัย  
(Security) ซึง่บรษัิทฯ มผีลติภัณฑ์ท่ีน�าเสนอ อาทเิช่น IBM, HP, Lenovo,  
Acer, Aruba และ Fortinet เป็นต้น

(2) ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบงาน 
ตามความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ ส�ารวจเก็บความ 
ต้องการผูใ้ช้งาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (Design) จดัท�า 
ต้นแบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม (Coding) และน�าไปใช้งาน  
(Implementation) ซึ่งในส่วนน้ีบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง Outsourcing  
ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการท�างานของบริษัทฯ และลูกค้า  
เข้ามาเป็นพันธมิตรในการท�างานร่วมกัน

(3) ซอฟต์แวร์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับงานต่าง ๆ ได้แก่  
ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & 
Work Flow Management และ Business Intelligence รวมถึงการจัด
ท�าระบบ การพฒันา การตดิตัง้ การบรหิารโครงการ การฝึกอบรมท้ัง
ด้านเทคนคิและการใช้งาน และการ Outsourcing ระบบงานด้านไอที  
ได้แก่ การบรหิารดแูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าท่ีผู้เชีย่วชาญเฉพาะ  
ในปัจจุบันสายธุรกิจ EIT ได้เป็นตัวแทนให้กับสินค้าซอฟต์แวร์ต่างๆ 
อาทเิช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็นต้น ท�าให้บรษิทัฯ 
สามารถพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถ 
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ 
อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริการ หน่วยงาน EIT ได้มีการให ้
บรกิารครบวงจรทัง้ระบบสารสนเทศ โดยการน�าเสนอเทคโนโลยรีะบบ 
สารสนเทศที่ทันสมัยในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพัฒนา 
การติดตั้ง การบริหารโครงการ การฝึกอบรม ทั้งด้านเทคนิคและการ
ใช้งาน และการ Outsourcing พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้
กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยการเลือกสรร
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถประยุกต์ 
ใช้งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

2.2 การตลาดและการแข่งขนั
หน่วยธุรกิจ EIT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธรุกจิ EIT ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า

ที่มีชื่อเสียง เช่น SAS, Ultimus, Microsoft (เป็น Certified Partner) 
โดยสนิค้าของบรษิทัฯ มคีณุภาพ ได้รบัการยอมรบัอย่างสงูจากลกูค้า  
นอกจากน้ัน ทางหน่วยธรุกจิ EIT ยังมจีดุเด่นในการสร้างความแตกต่าง 
ในการน�าเสนอเทคโนโลยทีีดี่ทีส่ดุ (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กบั 
ลกูค้า มคีวามช�านาญและมศัีกยภาพในการบรหิารโครงการ มีทมีงาน 
ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงมีทีมงานพัฒนา 
ซอฟต์แวร์จากหน่วยธรุกจิ ISD (International Software Development)  
ซึ่งให้การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้
สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าของบรษิทัฯจะ 
รบัประกนัเป็นระยะเวลาตามทีต่กลงกบัลกูค้า นอกจากนี ้ทางทีมงาน
เน้นการให้ความส�าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ 
ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว 
โดยทมีงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพ่ือน�าเสนอสนิค้าและบริการทีด่ทีีส่ดุ  
การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงทีด่แีละได้รบัการยอมรบั
จากลูกค้าเสมอมา  

(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลือ่นตวัของธรุกจิไอซีทอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ได้จาก
การเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงานมี
ความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ ความ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างด ี โดยทมีงานของ EIT มบีคุลากร
ทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยจีาก Microsoft และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จาก Hardware Vendors (HP, IBM, SUN)  
ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ EIT เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้

บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้า 
และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจ EIT  
เน้นการบรหิารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และเจ้าของผลติภณัฑ์เพือ่ให้สามารถ 
ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่า เข้าใจในตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและ 
มคีวามหลากหลายของสนิค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสนิค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล 
และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธรุกจิ EIT มกีารสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าโดยการ

ท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหาให ้
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ลกูค้า ท�าให้มโีอกาสรับงานจากลกูค้ารายเดิมเพิม่ขึน้ ทางหน่วยธรุกจิ 
EIT มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
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�านาญและประสบการณ์ท่ียาวนานมากว่า 
27 ปี ในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให ้
บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ EIT มาจากภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงทางหน่วยงานจะเข้าไปท�าการประกวดราคา ขั้นตอน
โดยทัว่ไปจะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท�าการแนะน�าทางด้านเทคนคิ  
และระบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นความส�าคัญและ
ประโยชน์ของการใช้ระบบต่างๆ ในการท�างาน จากนั้นหากลูกค้ามี
ความสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่งพนกังานขายเข้าไป
เจรจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวด
ราคาหรอืปิดงานต่อไป โดยมีสดัส่วนรายได้จากลกูค้าภาคราชการและ 
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 96 และภาคเอกชนร้อยละ 4

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 96

เอกชน 4

รวม 100

2.3 การจำดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เน่ืองจากหน่วยธุรกิจ EIT ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

รวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายธรุกิจ EIT จะท�าการสัง่ซือ้สนิค้าทีต้่องรวบรวมให้กบัลกูค้า
เมือ่ได้รบัการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็สนิค้าคงเหลอื การ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ 

(1) อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมดสัง่ซ้ือจากคู่ค้า 
(Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร ์
ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์ส�ารองข้อมูล เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้าที่ส�าคัญ เช่น  
บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จ�ากัด บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จ�ากัด บริษัท  
อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร์ จ�ากัด เป็นต้น 

(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเอง 
จะจัดหาโดยการติดต่อเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์นั้นๆ โดยจ่ายค่า
สัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตโดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์
ตามยอดขาย หากต้องการผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาและตดิตัง้ บรษิทัฯ
จะน�าหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) มา
พฒันาและตดิตัง้ รวมถงึจดัหา Outsourcing ทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ 
และมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมมาเป็น Sub-Contractor 

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ 
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้
บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ EIT มีปัจจัยในการพิจารณา
เลอืกบรษิทัทีจ่ะซือ้บรกิารต่อ คอื ราคาและความช�านาญส�าหรับงาน
นั้นๆ

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

3.1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ธรุกจิระบบวิทยแุละโทรทัศน์กระจายเสยีง (Digital Broadcasting)  

เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ท่ีเปิดด�าเนินการต้ังแต่กลางปี  
2556 โดยด�าเนนิธรุกจิการเป็นทีป่รึกษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ ตดิตัง้  
บรหิารโครงการ และบ�ารงุรกัษาด้านระบบวทิยแุละโทรทศัน์กระจายเสียง 
ท่ีทันสมัยแบบครบวงจร โดยน�าเสนออปุกรณ์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัชัน้น�า 
ของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับใน 
ตลาด เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด สนิค้าหลักทีน่�าเสนอ ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครือ่งส่ง 
วิทยุและโทรทัศน์ Plisch ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวม 
สัญญาณ Spinner และระบบ Software ออกแบบและบริหารจัดการ
โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี Progira โซลูชั่นหลักที่เสนอขาย ได้แก ่
ระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ ในระบบดจิติอลภาคพืน้ดนิ (DVB-T2) ซึง่
เป็นระบบกระจายเสียงของโทรทัศน์ท่ีทันสมยัใหม่สุด ระบบในการส่ง
สัญญาณวทิยดุจิติอล (DAB +) รวมทัง้อปุกรณ์ในการส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม (DVB-S/S2) อุปกรณ์ในการผลิตเน้ือหารายการวิทยุและ 
โทรทัศน์ รวมไปจนถึงอุปกรณ์ในการควบคุมการออกอากาศ

นอกจากให้บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ 
Digital Broadcasting ยงัให้บรกิารหลงัการขาย โดยรบัประกนัอปุกรณ์
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 การให้บรกิารตรวจเชค็ระบบ
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น
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3.2 การตลาดและการแข่งขนั
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น 

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Spinner Kathrein Plisch  
และ Progira โดยสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ 
อย่างสงูจากลกูค้า นอกจากน้ัน ทางสายธรุกจิ SI ยงัมจุีดเด่นในการสร้าง 
ความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหาร
โครงการ นอกจากนี้ ทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจใน
ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บริการก่อนและ
หลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อ
น�าเสนอสินค้าและบรกิารทีด่ทีีส่ดุ การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บรษิทัฯ
มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลือ่นตวัของธรุกจิ Digital Broadcasting อย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง
ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
ท�าให้ทมีงานมคีวามยดืหยุน่ในการท�างานสามารถปรบัตวัให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting เน้นการบริหารต้นทุนการ

ขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษา 
คณุภาพสนิค้าและการบรกิารให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยงาน 
ยังเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อ 
ให้สามารถซือ้สนิค้าได้ในราคาทีต่�า่ เข้าใจในตวัสนิค้าต่างๆ เป็นอย่างด ี
และมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให ้
ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูช้นะการ
ประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting มกีารสร้างความสัมพนัธ์อันด ี

กบัลกูค้าโดยการท�าความเข้าใจลกูค้า ค้นหาความต้องการและท�าการ
แก้ไขปัญหาให้ลกูค้า เพือ่ให้มโีอกาสรบังานจากลกูค้ารายเดมิเพิม่ขึน้

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
ทางหน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ
แพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอล ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) บมจ. อสมท สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 และกรมประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากหน่วยงาน 
เหล่านีม้งีบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยวีทิยแุละโทรทศัน์ 
กระจายเสยีงค่อนข้างมาก นอกจากนี ้บรษิทัฯ มจุีดแขง็ในด้านความรู้  

ความช�านาญและประสบการณ์ของทีมงานในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้า 
กลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มาจาก 
การประกวดราคา ขัน้ตอนโดยท่ัวไปจะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท�าการ 
แนะน�าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า 
เลง็เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบต่างๆ ในการท�างาน 
จากนัน้หากลกูค้ามคีวามสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่ง
พนักงานขายเข้าไปเจราจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสัญญาโครงการ
เพื่อท�าการประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป

เนือ่งจาก กสทช. มนีโยบายเปลีย่นระบบการแพร่ภาพกระจาย
เสียงของวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial) จากระบบ Analog ไป
เป็นระบบ Digital โดยมีระยะเวลาด�าเนินการในส่วนของโทรทัศน์  
4 ปี และต่อเนื่องด้วยระบบดิจิตอล เรดิโอ ของวิทยุ

ในช่วงปี 2556 ยังไม่ได้เข้าแข่งขันประกวดราคาของโครงข่าย
ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ในช่วงปี 2557 ปีแรกทีเ่ข้าแข่งขนั ด้วยงบประมาณ 700 ล้านบาท  
บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ส่วนแบ่ง 237 ล้านบาท เป็น 34%  
ของตลาด ซึง่ถอืว่าบรษิทัฯ เป็น 1 ใน 3 ของบรษิทัชัน้น�าทีด่�าเนนิการ 
ในธุรกิจนี้

ในช่วงปี 2558 เป็นปีทีเ่ริม่ด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งส่งทีม่กี�าลงั
ส่งปานกลาง (300W-600W) บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิการในกลุม่นีเ้ป็น
ส่วนแบ่ง 90% ของท่ีมีการด�าเนินการจัดซื้อ โดยเป็นส่วนของ บมจ. 
อสมท 45 สถานี (90 เครือ่ง) สถานีไทยพบีเีอส 36 สถานี (72 เครือ่ง) 
โดยมีรายได้ใน 1 ปีนี้ 306.4 ล้านบาท

ในปี 2559 จะเป็นการลงทุนในเคร่ืองส่งก�าลังส่งปานกลางท่ี
เราเข้มแข็งและมีความถนัดสูง ของโครงข่ายที่ยังไม่ได้ด�าเนินการของ
กรมประชาสมัพนัธ์และสถานโีทรทัศน์กองทพับกช่อง 5 และตามด้วย
แผนหลักของ กสทช. ในพื้นที่ A2 และ A3 ซึ่งทั้ง อสมท ไทยพีบีเอส 
กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีกองทัพบกช่อง 5 จะต้องเพิ่มสถานส่ง
ที่มีก�าลังส่งขนาดนี้อีกประมาณ 100 สถานี

3.3 การจำัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เนือ่งจากหน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting ด�าเนนิงานโดยให้

ค�าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงัน้ัน วธีิการจัดหาผลติภณัฑ์
และบรกิารจงึเป็นส่วนหนึง่ของข้ันตอนในการท�างาน โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการสัง่ซือ้สนิค้าทีต้่องรวบรวมให้กบัลกูค้าเม่ือ
ได้รับการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บสนิค้าคงเหลอื การจดัหา
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสั่งซื้อ 
โดยตรงจาก Plisch Kathrein และ Spinner

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้
บริการอ่ืน (Outsource) โดยหน่วยงานมีปัจจัยในการพิจารณาเลือก
บรษิทัทีจ่ะซือ้บรกิารต่อ คอื ราคาและความช�านาญส�าหรบังานนัน้ๆ
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4. ธรุกิจำการผลิตซ�า้ซอฟต์แวร์ (Authorized Replicator :  
AR)

4.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจ AR ด�าเนินงานภายใต้บริษัท IRCP ประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภทรับจ้างผลิต 
OEM ของ Microsoft มขีัน้ตอน คือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัหาวตัถดุบิ อนัได้แก่  
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Media ต่าง ๆ อาทิ DVD, USB Flash 
Drive และ ฉลากแสดงสิทธิ์ใช้งาน (Certificate of Authenticity) แล้ว 
น�าฉลากแสดงสทิธิใ์ช้งาน (Certificate of Authenticity) มาท�าการพิมพ์
ข้อความแสดงสิทธิ์การใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งน�าวัตถุดิบ
และวัตถุดบิทีแ่ปรรปูแล้ว มาประกอบเข้าด้วยกนัตามสตูรการผลติของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วท�าการจัดส่งไปยังลูกค้า ซึ่งมี 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ที่เป็นผู้จัดจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต (Delivery Service Partner) และ
กลุม่ท่ีเป็นผู้ผลิตเครือ่งคอมพวิเตอร์ (OEM Name Account) ซึง่ลกูค้า
ทั้งสองกลุ่มจะต้องเป็นบริษัทที่ได้ท�าสัญญาจ่ายค่า License ตรงกับ 
ไมโครซอฟต์แล้วเท่านั้น ส�าหรับขั้นตอนการพิมพ์ ตลอดจนถึงการ 
จดัส่งจะถกูควบคมุและด�าเนนิการโดยผ่านกระบวนการ และเทคโนโลยี 
ของไมโครซอฟต์ โดยเฉพาะ (Microsoft OEM Online) ปัจจุบนัทางสาย
ธุรกิจ AR เป็นผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft แต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทยมานานกว่า 21 ปี 

นอกจากการบรกิารรบัจา้งผลติซ�า้ซอฟตแ์วรใ์หก้บัลกูคา้แลว้ 
หน่วยธรุกจิ AR ยงัให้บรกิารทางด้านงานพมิพ์เครือ่งหมายหรอืตราสนิค้า 
บนวัตถุผิวโค้ง เช่น แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด แก้วหรือพลาสติก ตามท่ี 
ลูกค้าก�าหนด เป็นต้น

4.2 การตลาดและการแข่งขนั
สัดส่วนรายได้ของหน่วยธุรกิจ AR ในปี 2558 ส่วนใหญ่มา 

จากการผลิตซ�า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 99.60 และงานพมิพ์เครือ่งหมายหรอืตราสนิค้าบนวตัถผิุวโค้ง
มีการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 0.39 ดังนั้น ทาง
หน่วยธรุกจิ AR จงึมนีโยบายการตลาดมุง่เน้นงานทางด้านการผลติซ�า้
ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์เป็นหลกั โดยมุง่เน้นตลาดในประเทศและ
ตลาดเวยีดนาม ซึง่มกีารสัง่ซือ้อย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบัุนโดยเฉพาะ
ตลาดเวียดนามมอีตัราการเตบิโตมากกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปีตลอด
ช่วงระยะเวลา 6 ปีทีไ่ด้เริม่ขยายตลาดเข้าไป ในขณะทีต่ลาดในประเทศ
ลดลง  จากผลกระทบของราคาน�า้มนัและสภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอ 
ตัวลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภค อย่างไรก็ตาม  
หน่วยงานยังได้รบัคะแนนความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดมีากเตม็ 100% 
จากการส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าทัง้หมดทัง้ในเดอืนมกราคมและ 
กรกฎาคม ซึง่เดมิตลาดของประเทศเวียดนามมคู่ีแข่งทีท่�าอยู่คอื AR ใน
มาเลเซยีและสงิคโปร์ ในขณะทีห่น่วยงานเป็นผู้ท�าตลาดในประเทศไทย
เพียงรายเดียว ท�าให้ในปัจจุบันสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ที่
บรษิทัฯ จัดจ�าหน่ายสามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ตามภมูภิาคคอื ไทย และ 
เวียดนาม เป็น 66 : 34% ตามจ�านวนหน่วย ส่วนสายผลิตภัณฑ์การ
พมิพ์บนวัตถผุวิโค้งนัน้จะเป็นตลาดเฉพาะส�าหรบัคย์ีบอร์ดท่ีผลิตเป็น

จ�านวนน้อย จึงไม่ค่อยมีการเติบโตอันเนื่องมาจากการให้บริการที่
บรษิทัฯ ให้กบัลกูค้าในส่วนนีจ้ะเน้นการแก้ไขปัญหาส�าหรบัคย์ีบอร์ดที่
ยงัไม่ได้พมิพ์ตวัอกัษรภาษาไทยบนแป้นพมิพ์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ 
ทีห่ากมจี�านวนมากผูผ้ลติตัง้ต้นมกัจะพมิพ์มาให้แล้ว ส�าหรบันโยบาย
ด้านลูกค้า จะเน้นการผลิตและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามทีล่กูค้าก�าหนด มบีรกิารหลงัการขาย นอกจากนี ้หน่วย
ธรุกจิ AR ได้จดัให้มขีัน้ตอนการท�างานอย่างเป็นระบบ รวมถงึมรีะบบ
การตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ได้มาตรฐาน และมีการจัด
ท�าแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงลูกค้ายัง
คงไว้วางใจเสมอมา

หน่วยธุรกิจ AR มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกจิ AR เน้นการให้บริการผลิตสินค้าและการให้บรกิาร

ทีร่วดเรว็ และมีคณุภาพ ซ่ึงหน่วยงานมีการให้สญัญาโดยก�าหนดระดบั
การให้บรกิารทีร่วดเรว็และมคีณุภาพ (Service Level Agreement) แก่
ลกูค้า คอืจดัส่งให้เรยีบร้อย ภายใน 3 วนั ในอัตราความส�าเร็จท่ี 100% 
ซ่ึงปัจจุบนัสามารถจดัส่งได้ภายใน 1 วนั ในอตัรา 97.7% ของจ�านวน
รายการค�าส่ังซ้ือทัง้หมดในปี นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังได้รับการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) จาก Microsoft จนได้ 
รับรางวลั Commitment to Excellence ประจ�าปี 2004 และได้รางวลั 
System Builder Channel AR Performance Award ทุกเดือนตลอด
ปี 2550-2552 (หลังจากนั้น Microsoft ได้ยกเลิกการแจกรางวัลนี้ไป 
ด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและความ 
พึงพอใจของ Microsoft ที่มีต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

ทางหน่วยธุรกิจ AR มีการส�ารวจระดับความพึงพอใจของ
ลกูค้า (Customer Satisfaction Level) ทกุปี โดยท�าแบบสอบถามไปถงึ
ลกูค้าโดยตรงเพือ่ให้คะแนนในหวัข้อต่างๆ ท่ีทางหน่วยงานคาดว่าเป็น 
ปัจจัยส�าคัญ เช่น คุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่งและการให้บริการ 
เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้ลกูค้ามคีวามพึงพอใจสงูสดุ ซึง่ผลการส�ารวจตลอดปี 2558 ท่ีผ่านมา 
พบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก เฉลี่ยถึง 
ร้อยละ 100  

เน่ืองจากหน่วยธรุกจิ AR ประกอบธุรกจิหลกั คอื การผลติซ�า้
ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ซ่ึงขายให้กบัลกูค้าตามทีไ่มโครซอฟต์เป็น
ผู้ก�าหนดให้ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น 
ผู้มอบหมายนโยบายให้กับ ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ซึง่เป็นตวัแทน
ในประเทศ เพื่อให้เป็นผู้ก�าหนดนโยบายทางด้านการตลาดส�าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปราบปรามซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย 
อีกทอดหน่ึง ดังน้ัน นโยบายการตลาดส่วนใหญ่จะถูกก�าหนดโดย
ไมโครซอฟต์ โดยหากในปีใดทางไมโครซอฟต์มนีโยบายการปราบปราม 
ซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธิอ์ย่างเข้มงวด กจ็ะส่งผลให้รายได้ของหน่วยงาน 
โตตามไปด้วย ในขณะเดียวกันส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือรุ ่นสินค้า 
ของไมโครซอฟต์ ซ่ึงมอีอกมาใหม่เป็นระยะเพือ่กระตุ้นและตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า หน่วยงานก็จะได้รับความไว้วางใจให ้
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เป็นผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์เหล่านั้น ท�าให้หน่วยธุรกิจ AR สามารถผลิต 
ผลติภณัฑ์ได้หลากหลาย อย่างเช่น ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2558 ทาง
ไมโครซอฟต์ได้มีการเปล่ียนแปลงและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล 
Windows ในช่ือผลิตภัณฑ์ Windows 10 ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผูบ้รโิภค เทรนด์ของตลาดทีร่องรับทัง้ผู้ใช้วนิโดวส์ดัง้เดมิท่ี 
คุน้เคยกบัปุม่ Start และรองรบัอปุกรณ์รุน่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นแบบทัชสกรนี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม  
เช่น โทรศพัท์มอืถอื แท็บเลต็ เป็นต้น ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีวามสดใหม่ 
ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

(2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงานมีการด�าเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft 

ก�าหนด และได้มีการปรบัปรุงพฒันากระบวนการให้มีประสทิธภิาพมาก
ขึ้น โดยยึดหลักการ ง่าย เร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ (Easier, 
Faster, Saver และ More Efficient) มาอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากในปี 
พ.ศ.2558 อตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทเกิดการอ่อนค่าลงอย่างมาก 
เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐัฯ นบัตัง้แต่ช่วงต้นปีถงึสิน้ปีเงนิบาทอ่อนค่า 
ลงมากกว่าร้อยละ 10 เมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรฐัฯ กอปรกบัสดัส่วน 
ของวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตต้องน�าเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 70  
ส่งผลให้ ณ สิน้ปีการลดต้นทุนการผลติท�าได้เพยีงแค่ใกล้เคยีงกับต้นทนุ 
เมื่อปีก่อน กล่าวคือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นที่ 
น่าพอใจแล้วเมือ่เทียบกบัการอ่อนของค่าเงนิมากกว่าร้อยละ 10 ดงัที่ 
กล่าวข้างต้น ทัง้นีใ้นภาพรวมการปรบัปรุงกระบวนการในช่วงปีทีผ่่านมา 
ถือว่าประสบความส�าเร็จ อันเป็นผลจากการวิเคราะห์ตลาดและการ
วางแผนจดัการวตัถดุบิอย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารปรบัเปลีย่นวธิี 
การเฉพาะส�าหรับค�าสั่งซ้ือ Lot ใหญ่ที่เป็นงานโครงการภาครัฐ โดย 
ความพยายามรวบการสั่งซื้อให้มีปริมาณมากต่อครั้ง และการเจรจา 
ต่อรองด้านราคากับ Supplier ท�าให้มคีวามประหยดัต่อขนาดสงู ทัง้นี้  
ทกุเป้าหมายมกีารตดิตามและจัดเกบ็เป็นดชันีชีวั้ด (KPI) อย่างต่อเนือ่ง  
เป็นระบบ และสอดคล้องกบันโยบายโดยรวมของบรษิทัฯ ท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่าปีต่อๆ ไปบริษัทฯ จะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีอย่าง
สม�่าเสมอดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
ส�าหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทางหน่วยธุรกิจ AR จะ

จ�าหน่ายให้เฉพาะลูกค้าที ่Microsoft เป็นผูก้�าหนดให้เท่านัน้ โดยแบ่ง
ลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) DSP (Delivery Service Partner) คือบริษัทที่เป็นตัวแทน
กระจายสนิค้าของไมโครซอฟต์ ซึง่ในประเทศไทยม ี3 ราย และประเทศ
เวียดนาม 3 ราย โดย DSP เหล่านีจ้ะขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าหลกั 2 
กลุม่คอื กลุม่บริษทัผูผ้ลติคอมพวิเตอร์รายย่อย (System Builder) ทีไ่ม่
ได้ซ้ือลขิสิทธิโ์ดยตรงกับไมโครซอฟต์ และกลุม่องค์กรต่างๆ ท่ีต้องการ
ซอฟต์แวร์ทีม่ลิีขสทิธิถ์กูต้องของไมโครซอฟต์ โดยในปี 2558 สายธุรกจิ 
AR มีสัดส่วนรายได้จาก DSP ประมาณร้อยละ 83.33 ตามปริมาณ
หน่วยของกลุม่ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ท่ีบรษิทัฯ จ�าหน่ายทัง้หมด

(2) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ  
Microsoft USA (Named Account) ซึง่ในปัจจบุนัมีลกูค้ากลุม่นีใ้นประเทศไทย 
จ�านวน 2 ราย และในประเทศเวียดนาม 2 ราย ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่าน 
มานี ้ไมโครซอฟต์ประเทศไทยได้แต่งตัง้บรษิทัทีเ่ป็น Named Account 
แบบนีใ้นประเทศไทยเพิม่ 1 ราย คอื J.I.B ท�าให้ในปี 2558 มีสดัส่วน
รายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 16.67 ตาม
ปรมิาณหน่วยของกลุ่มซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทีบ่รษิทัฯ จ�าหน่าย
ทั้งหมด

ส่วนงานด้านการพิมพ์เคร่ืองหมายหรือตราสินค้าบนวัตถุ
ผิวโค้ง ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกับกลุ่มของลูกค้า Microsoft เช่น  
งานการพิมพ์ตวัหนงัสือภาษาไทยลงบนแป้นพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้  
อาจจะมีลกูค้าเพิม่เติม คือ ผูผ้ลิตเคร่ืองภายในประเทศท่ีต้องการพมิพ์ 
ตราสินค้าของตัวเอง

4.3 การจำดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
หน่วยธรุกจิ AR เป็นผูร้บัจ้างผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft 

โดยมีขั้นตอนการท�างานและการจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Microsoft หน่วยธุรกิจ AR โรงงานที่ได้รับ
การแต่งตั้งจาก 
Microsoft

ลูกค้าของหน่วยธุรกิจ AR

1 2

3

4

1. ไมโครซอฟต์เป็นผู้ส่งโปรแกรมต้นฉบับให้กับทางหน่วย
ธุรกิจ AR และทางหน่วยงานเป็นผู้พิมพ์ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม  
(Certificate of Authenticity) และจัดหาวัตถุดิบส่วนต่างๆ ที่เหลือ  
เช่น แผ่นดวีดีี/แฟลชไดร์ฟ สิง่พมิพ์ และหบีห่อ เป็นต้น เพือ่ประกอบเป็น 
โปรแกรมส�าเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า

2. หน่วยธรุกจิ AR เป็นผูจ้ดัส่งโปรแกรมให้กบัโรงงานประเทศ
สงิคโปร์ท่ีได้รบัอนญุาตจากไมโครซอฟต์ ให้เป็นผูล้งโปรแกรมลงแผ่น
ดีวีดี/แฟลชไดร์ฟ หรือโรงงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ลงโปรแกรมใส่แผ่น 
ดีวีดี/แฟลชไดร์ฟ

3. โรงงานที่ลงโปรแกรมส่งแผ่นดีวีดี/แฟลชไดร์ฟกลับมาที ่
หน่วยธุรกิจ AR เพื่อท�าการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์โดยการปิดฉลากแสดง
สทิธ์ิกนัปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจหุบีห่อ และตรวจสอบ 
คุณภาพก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า

4. หน่วยธุรกิจ AR ส่งโปรแกรมส�าเร็จรูปให้กับลูกค้า
ป ัจจุบันโรงงานการผลิตซ�้าซอฟต์แวร ์ตั้งอยู ่บนถนน

รตันาธเิบศร์ จงัหวดันนทบรีุ เป็นอาคารพาณชิย์ 1 คหูา 4 ชัน้ โดยมี 
ชุดสายการผลิตสั่งซื้อโดยตรงจากไมโครซอฟต์ คือ เครื่องพิมพ์ 
MOO/POD (Microsoft OEM Online/Print on Demand) จ�านวน  
1 สายการผลิต 

ส่วนเคร่ืองจักรท่ีสั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ เครื่องอบห่อสินค้า 
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จ�านวน 2 เคร่ือง และเครื่องสกรีนบนวัตถุผิวโค้ง 2 เครื่อง โดยมี
บุคลากรในหน่วยธุรกิจ AR ทั้งหมด 7 คน มีก�าลังการผลิตซอฟต์แวร์
และปริมาณการผลิตจริง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามความต้องการ 
ของตลาด

ส�าหรับนโยบายการผลิตที่ส�าคัญคือ เมื่อได้รับค�าส่ังซ้ือของ
ผู้แทนจ�าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft แล้วจึงจะท�าการ
ผลิต และท�าการจัดส่งภายใน 1-2 วัน ส�าหรับสินค้าที่มีสายการผลิต
อยู่แล้ว ส่วนสินค้าที่ไม่มีสายการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่จะก�าหนด
เสร็จภายใน 7 วัน 

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

• แผ่นดีวีดี/แฟลชไดร์ฟ มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัทในประเทศ 
สิงคโปร์ หรือ 1 บริษัทในประเทศเปอร์โตริโก

• ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity) มี
การสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  

ส่วนวตัถุดบิทีไ่ม่จ�าเป็นต้องซือ้จากผู้ผลติที ่Microsoft ก�าหนด 
ได้แก่ สิ่งพิมพ์และหีบห่อ โดยจะสั่งซื้อจากภายในประเทศไทย

5. ธรุกิจำช่องทางจำดัจำ�หน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภณัฑ์ 
ระดบัองค์กร (IT Green Public Company Limited :  
ITG) ช่ือเดิม (IT Distribution Company Limited :  
ITDC)

5.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริ 

บิวชั่น จ�ากัด (ITDC) เริ่มกิจการในรูปบริษัทด้วยการจดทะเบียน 
ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ในปี 2540 ต่อมาได้เพ่ิมทุน 
จดทะเบยีนเป็น 5.00 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ในปี 2541 และ 
ปี 2552 ตามล�าดบั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเป็น  
50.00 ล้านบาท และจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัท
มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม  
บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ�ากัด (ITDC) เป็น บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด 
(มหาชน) (IT Green Pub Co., Ltd.) ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต 

บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกิจด้านการจดัจ�าหน่าย (ขายส่ง) สินค้าไอที
มาตัง้แต่ปี 2540 และด�าเนนิธรุกิจดงักล่าวเรือ่ยมา ซึง่ในช่วงปี 2540- 
2546 สินค้าของบริษัทฯ จะเป็นสินค้าไอทีประเภทสินค้าส่วนบุคคล 
(Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นการขายด้านจ�านวนเป็น
หลกั และเนือ่งจากธรุกจิลกัษณะน้ีมกีารแข่งขันสงู ความแตกต่างของ
การท�าธรุกจิในกลุม่ผูจั้ดจ�าหน่ายด้วยกนัต�า่ ก�าไรขัน้ต้นต�า่ ในขณะท่ีมี 
ความเสีย่งหลายด้าน เช่น สนิค้าด้อยคณุภาพและหนีสู้ญ ทางผู้บรหิาร
พยายามแก้ไขปัญหาโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548 ได้ก่อตั้งหน่วย
ธุรกิจใหม่แยกจากธุรกิจเดิมที่ท�าอยู่เพื่อจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภท 
ส�าหรับองค์กร (Enterprise Products) เพื่อสร้างความแตกต่าง 
สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่เน้นการแข่งขันที่ราคา เพ่ือให้มีก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น  

ลดปัญหาความเสีย่งแบบทีเ่คยมีอยูก่บัธรุกจิเดมิทีท่�าอยูต่ามทีไ่ด้กล่าว 
ไปแล้ว โดยสินค้าตัวแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศ
อเมริกา เป็นระบบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการการใช้แบนด์วิธของ
เครอืข่าย WAN ให้มปีระสทิธภิาพและสมรรถภาพสงูสดุ ปัจจบุนัได้เลกิ
การเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าตวันีไ้ปแล้วเนือ่งจากบรษิทัผู้ผลติสนิค้า 
ถูกซื้อโดยบริษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้าได้หายไปจากตลาด สินค้า 
ตวัที ่2 คือ Fortinet เป็นสนิค้าจากประเทศอเมริกา เป็นสินค้าทีจั่ดการ
เกีย่วกบัระบบความปลอดภยัของข้อมูลให้กบัองค์กร สนิค้าตวันีไ้ด้กลาย 
เป็นสนิค้าท่ีสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กบับรษิทัฯ มาหลายปีจนถงึปัจจบุนั  
และบรษิทัฯ ได้หาสนิค้าเพือ่เป็นตวัแทนจ�าหน่ายเพิม่อกีหลายตวั การท�า 
ธรุกจิเตบิโตด้วยดมีาตลอด บรษัิทฯ ได้ตดัสนิใจครัง้ส�าคญัในการเลกิการ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทบุคคลทั้งหมดในกลางปี 2551 และได้หา 
สนิค้าเพิม่ใหม่ๆ ปรบัและจดักลุม่สนิค้าทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้ 
เหมาะกับความต้องการของตลาดและได้มุ่งความส�าคัญไปทีพ่ฤติกรรม 
การใช้เทคโนโลยขีองลกูค้าในตลาด เช่น การท่ีลกูค้าน�าอปุกรณ์ลกูข่าย 
ส่วนบุคคลชนิดใหม่ๆ มาใช้ในงานขององค์กรมากข้ึน เช่น Tablet  
(IPAD, Android, MobilePC), Smart Phone การท�างานแบบเคลือ่นที่ 
การท�างานจากนอกส�านกังาน (Mobility and Remote Access) ความ
ต้องการในการท�าธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity) เพือ่ไม่ให้ 
เกิดการหยุดชะงัก การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล 
ไอท ี(IT Security) การท�าศนูย์ข้อมูลส�ารอง (Data Center & Disaster 
Recovery Site) การท�างานแบบ Virtualization เป็นต้น 

5.2 การตลาดและการแข่งขนั
การตลาด
บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริ

บิวชั่น จ�ากัด (ITDC) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อ 
วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 เพือ่รองรบัการเตบิโตของธรุกจิทีมี่การขยายตัว 
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดีในการ 
บรหิารงานและเพิม่มาตรฐานการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทั ไอที  
กรีน จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจทีชั่ดเจนโดยเน้นการ 
สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและขัน้ตอนการจดัจ�าหน่าย เพือ่หลกีเลีย่ง 
การแข่งขนัด้านราคา ในด้านการตลาด บรษิทัฯ จะร่วมมอืกับเจ้าของ
สินค้าในการสร้างการรับรู้ของตลาดในตัวของสินค้าโดยการโฆษณา
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จัดสัมมนาให้ข้อมูลสินค้าแก่คู่ค้าและลูกค้า รวมถึง
การจัดอบรมด้านเทคนิค เป็นต้น ในด้านการจัดจ�าหน่าย บริษัทฯ 
จะร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมแสดงสินค้า การเยี่ยมและน�าเสนอการ 
ขายต่อลูกค้า การท�าโปรโมชั่น  

บรษิทัฯ ได้สร้างชือ่ให้เป็นทีรู้่จกัและยอมรบั ในด้านการเป็นคูค้่า 
ที่ดี มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ซื่อสัตย์เชื่อถือได้ โดยการเลือกท�าตลาด
สนิค้าทีม่คีณุภาพ การเลอืกสรรและการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง
ให้มกีารท�างานและพฤตกิรรมทีส่อดคล้องและเหมาะสมกบัปรชัญาใน
การท�างานของบรษิทัฯ ทีเ่น้นความต่อเน่ืองในการท�าธรุกิจ (Continuity)  
ความเช่ือม่ันไว้ใจได้ (Reliability) ความมั่นคง (Stability) และความ 
น่าเชื่อถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)
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บรษัิท ไอที กรนี จ�ากดั (มหาชน) ชือ่เดมิ บรษิทั ไอท ีดสิทริ 
บิวชั่น จ�ากัด (ITDC) มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

(1) ด้านสินค้าและบริการ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัปรชัญาในการท�าธรุกจิ บรษิทัฯ เน้นการ

ก�าหนดประเภทของสินค้าและบริการที่จะน�ามาจ�าหน่าย ซึ่งจะต้อง 
เป็นสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและ 
ตอบสนองแนวโน้มตลาดทีก่�าลงัเกิดขึน้ และควรเป็นสินค้าทีเ่กือ้หนนุ 
ซึง่กนัและกัน (Complimentary) และต้องเป็นสนิค้าทีต้่องการประเภท 
ของความเชีย่วชาญและความช�านาญของบคุลากรใกล้เคยีงกนัเพ่ือทีจ่ะ
สร้างความช�านาญและความเชีย่วชาญในการให้บรกิารในตวับคุลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับ
ลูกค้า คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพทั้งด้านตัวสินค้าและบริษัทผู้ผลิต 
สนิค้าทีม่คีณุสมบตัทิีต่รงกับความต้องการของตลาด มีคณุภาพสงู และ
มีศักยภาพทางการตลาดสูง มีกลยุทธ์ มีอนาคต เป็นสินค้าแบรนด์ที ่
ต้องการชงิตลาดหรอืเจาะตลาดของแบรนด์ทีเ่ป็นผูน้�า คอืเป็นแบรนด์ 
ท้าทายผู้น�า (Challenging Brand) ในปี 2558 ที่ผ่านมาและปี 2559 
บรษิทัฯ มุง่ตอบสนองนโยบายของรฐัในเรือ่งการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ด้วยระบบดจิติอล (Digital Economy) ได้แก่ การค้าด้วยอเิลก็ทรอนกิส์
และการใช้เทคโนโลยีไอทีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานและ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึง่จะแตกย่อยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์
ส�าหรับงานส�านักงาน งานขาย งานผลิต การน�าไอทีมาช่วยในไลน์
ผลิตหรือ Shop Floor (Industry Automation) การค้าแบบออนไลน์  
การท�าอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง การท�าเว็บไซต์ขององค์กร การท�างาน
จากภายนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ Workforce Mobility) 
ระบบความปลอดภัยของข้อมลู (IT Security) ระบบข้อมลูแบบคราวด์  
เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ กไ็ด้เป็นตวัแทนสนิค้าหลายตวัตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
เช่น Fortinet, Alcatel-Lucent, Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, 
eLock, Delta, Panduit เป็นต้น และบรษิทัฯ กจ็ะเสาะหาคดัเลอืกสนิค้า 
ใหม่ๆ ที่สนับสนุนแนวโน้มที่กล่าวไปแล้วเพิ่มเติมอีกด้วย 

(2) ด้านพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นส่วน 

หนึ่งของการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับสินค้าและการจัดจ�าหน่าย 
พนักงานจะได้รับการคัดสรรมาจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
มนษุยสมัพันธ์ทีดี่ และต้องสามารถท�างานเป็นทมี และเมือ่ได้รบับรรจุ
ในทีมงานแล้วจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าโดยตรงจาก 
เจ้าของสนิค้าและจากผูร่้วมงานในทมีงาน บรษิทัฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
ในการให้พนกังานส่วนใหญ่ผ่านการรบัรองความรูค้วามสามารถ และมี
ใบประกาศนยีบตัรรบัรองจากผู้ผลติสนิค้าทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่าย 
(Certified Training) พนกังานแต่ละท่านจะได้รบัการก�าหนดตวัสนิค้าที่
จะต้องรบัผดิชอบอย่างชดัเจนเพือ่จะได้พฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญ
ในสินค้าและเป็นหลักในการให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ และจะ 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ให้กับทีมงานท่านอื่นๆ  
เพ่ือช่วยกันพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกัน สามารถท�างาน 
ทดแทนกันได้ และสามารถท�างานในลักษณะเสนองานเป็นระบบ 
โดยรวม (Solution หรือ System) ได้ สามารถให้ค�าปรกึษา การบรกิารและ 

ตอบค�าถามให้กับลกูค้าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนคิของสนิค้าแต่ละ
ชนดิหรือปัญหาของระบบทีเ่สนอได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว นอกเหนอื
จากนั้นพนักงานต้องสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ความรู้
เกีย่วกบัสนิค้าท่ีเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัผูจ้�าหน่ายช่วงหรอืลกูค้าได้ 

ในปี 2558 เพือ่รองรบันโยบาย Digital Economy บรษิทัฯ 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 ตลอดจนการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ด ี
ระหว่างทีมงานเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการท�างานและการให้บรกิาร 
โดยไม่เปลี่ยนบุคลากรผู้ให้บริการบ่อย

(3) ด้านช่องทางการจ�าหน่าย
บริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหรือบริษัท 

ร่วมค้าหรอืคู่ค้า (Dealer หรอื Reseller หรอื Partner) รวมเรยีกว่าคูค้่า 
ซึ่งได้แก่บริษัทที่จ�าหน่ายและติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (Network Integrator) หรือเป็นบริษัทที่จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator)  
ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวัด โดยบรษิทัฯ จะคัดสรรผูร่้วมค้า
โดยมุ่งเน้นคุณภาพ เน้นความตั้งใจในการท�าธุรกิจไม่เน้นขนาดของ
บริษทั บริษทัฯ จะท�างานร่วมกบัผูร่้วมค้าอย่างยุตธิรรมและเสมอภาค 
มีกฎเกณฑ์กติกาในการท�าธุรกิจ และตัดสินใจบนกติกาที่วางไว้ท�าให้
สามารถเป็นที่คาดการณ์ได้ (Predictability) ของผู้ร่วมค้า ซึ่งจะท�าให้
เกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือซึ่งกันและกันในระยะยาว 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการร่วมพัฒนาความสามารถของ 
ทมีงานของคูค้่า โดยจดัการอบรมเกีย่วกบัตวัสนิค้าท้ังด้านเทคนคิและด้าน 
การขายให้แก่ผู้ร่วมค้าอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน ทั้งโดยบุคลากรของ 
บรษิทัฯ และโดยบคุลากรของเจ้าของสนิค้า จัดให้มห้ีองทดสอบอุปกรณ์ 
โดยจะมอีปุกรณ์ทีจ่�าหน่ายทัง้หมดและอปุกรณ์เสรมิทีจ่�าเป็นต่อระบบ 
องค์รวม (Solution) เพ่ือให้ผูร่้วมค้าได้มาทดสอบหรือเรียนรู้การใช้งาน
เป็นการพฒันาความรูใ้ห้กบัผู้ร่วมค้าอย่างมปีระสทิธภิาพอกีทางหนึง่

เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ นอกเหนอืจากการเพิม่บคุลากรด้านการตลาดแล้วบรษิทัฯ จะเพิม่
บุคลากรเพื่อติดต่อตรงถึงลูกค้า (Direct Touch) เพื่อพัฒนาโอกาส
ในการขายให้ลูกค้าส�าคัญใหญ่ๆ เป็นการสนับสนุนการสร้าง Sales 
Leads ให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ 

(4) ด้านการสนับสนุนการจ�าหน่ายสินค้า
บรษิทัฯ มนีโยบายการจดักจิกรรมเพือ่ให้ข่าวสารเกีย่วกับสินค้า  

(Create Product and Brand Awareness) การกระตุ้นตลาดและ
สร้างความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Demand Generation  
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Activities) ซึง่ได้แก่ การจดัสมัมนาด้านเทคนคิเกีย่วกบัตวัสินค้าให้กับ 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและบคุคลทีส่นใจ การจดังานสมัมนาด้านเทคนคิ
ร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกน�้าท่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการ
เพื่อแสดงสินค้าและการใช้งาน (Exhibition and Trade Show) การให้
ข้อมลูเทคนคิเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองสนิค้าและน�าไปใช้ในงานจริงผ่าน 
ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดไปในต่าง 
จังหวัด และประเทศใกล้เคยีงทีก่�าลงัเตบิโต โดยการมบีคุลากรประจ�า 
ในพื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯในการศึกษาความต้องการของ 
ตลาดและพฒันาโอกาสในการท�าธรุกจิ การให้ข้อมลูของบรษิทัฯ และ 
สินค้าแก่ตลาด การคัดเลือก สนับสนุนและร่วมมือในการท�าธุรกิจกับ
บริษัทคู่ค้าในพื้นที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความม่ันใจและให้บริการ 
ทีเ่หมาะสมและทนัท่วงทีต่อคูค้่าและลกูค้าในพ้ืนท่ี ซึง่ได้เริม่ท�าทีภ่าค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืก่อนเป็นพ้ืนทีแ่รก เริม่ด้วยการม ีHome Office ที่ 
ขอนแก่น มีแผนจะขยายไปสู่พื้นที่ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้  
ซึ่งจะท�าธุรกิจแบบ Home Office หรือต้ังส�านักงานสาขาถาวร ได ้
ตัง้ส�านกังานตวัแทนทีน่ครเวยีงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว และมีแผนท่ี
จะตั้งส�านักงานสาขาที่ เมียนมา และกัมพูชา ต่อไป

(5) ด้านราคา
เนือ่งจากบรษัิทฯ เน้นคุณภาพ และการสร้างมลูค่า/คณุค่าเพิม่ 

(Value Added) แก่สินค้าและการบริการ จึงไม่มีนโยบายการแข่งขัน
ทางด้านราคา อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ พยายามบรหิารต้นทนุสนิค้าให้ 
อยู่ในระดบัต�า่ โดยมกีารบริหารสนิค้าคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ และยัง
ได้ประโยชน์จากการที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลด
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องพ่ึงพาผูเ้ชีย่วชาญหรอืการบรกิารจากต่างประเทศ  
ท�าให้บรษิทัฯ มศีกัยภาพทีจ่ะแข่งขนัด้านราคา หากมคีวามจ�าเป็น และ
ส่งผลดีต่อสภาวะการท�าก�าไรของบริษัทฯ ในที่สุด  

(6) ด้านการควบคุมสินเชื่อ
การให้เครดิตกับลูกค้า บริษัทฯ เน้นนโยบายการให้วงเงินแก่

คู่ค้าท่ีมีความน่าเชื่อถือในลักษณะยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการท�าตลาดร่วมกัน และจะใช้นโยบายเข้มงวดกับคู่ค้าที่เริ่มมีการ
ผิดนัดการช�าระเงิน การพิจารณาให้วงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละราย
จะให้ตามความน่าเชือ่ถอืในการด�าเนนิธรุกจิ โดยพจิารณาข้อมลู ได้แก่ 
ผลประกอบการย้อนหลัง 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงิน
ในบัญชี (Bank Statement) เพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจในการ
ให้วงเงนิเครดติ นอกจากนัน้จะพจิารณาประวัต ิความตัง้ใจในการท�า
ธุรกิจและการบริหารงานของผู้บริหารของลูกค้า ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่
ยังไม่เคยท�าธุรกิจมาก่อนจะพยายามท�าการซ้ือขายเป็นเงินสดก่อน
เพื่อดูผลการท�างานร่วมกันไประยะหนึ่ง แล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิต
ต่อไป ทีผ่่านมาบรษิทัฯ มีหนีเ้สยีน้อยมากไม่เกนิ 0.5% ของยอดขาย

5.3 การจำดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริ

บิวช่ัน จ�ากัด (ITDC) จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการน�าเข้าสินค้าจากต่าง

ประเทศจากบรษิทัผูผ้ลติ หรอืสัง่ซือ้จากส�านกังานตวัแทนในประเทศ
บริษัทผู้ผลิต

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

6.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Service) 

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

(1) ธุรกิจบริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบ�ารุง
รักษา (Maintenance)

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

(1.1) Corrective Maintenance คอื การให้บริการแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าในกรณีเกิดปัญหากับระบบหรือการใช้งานอุปกรณ์ 

(1.2) Preventive Maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็ค
ระบบและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดปัญหาของอุปกรณ์  
(Hardware) รวมถึงการปรับปรุง (Software) การ Update Patch  
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ (Performance Tuning and  
Customization) โดยมีการก�าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ทุกๆ เดือน  
3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น

(2) ธรุกจิบรกิารด้านการบรหิารโครงการ (Project Manage 
ment)

ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารโครงการ เป็นการให้การ
บริการวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร โดย 
ค�านงึถึงทรัพยากรของบริษทัฯ ท่ีมีอยูอ่ย่างจ�ากัด เพ่ือให้เกดิประโยชน์ 
และประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือให้ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับ 
ลูกค้า ตรงต่อเวลา และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

(3) การให้บริการครบวงจรท้ังระบบสารสนเทศ (Total IT 
Outsourcing Service) 

การให้บริการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยในแบบ 
Integrated Solutions ได้แก่ การพัฒนา การออกแบบ การติดตั้ง 
การบริหารโครงการ และการฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและการใช้งาน 
และพร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานบริการไอทีแบบ 
ครบวงจร โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจาก 
ทัว่โลกซ่ึงสามารถประยกุต์ใช้งานเพือ่ความเหมาะสมตามความต้องการ 
ของลูกค้า
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บริการผลิตภัณฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage) 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop, Notebook, Peripherals, Mobile  
Tablet) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความ 
ปลอดภัยระบบ (Network Switch, Firewall, IPS, Load balance) 

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

ในปัจจุบันหน่วยงานได้ให้บริการสินค้าซอฟต์แวร์ต่างๆ อาทิ
เช่น SAP, SAS, ORACLE, IBM , K2, Ultimus เป็นต้น นอกจากนี้ 
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) สทิธใินการรบัข่าวสาร Update โปรโมชัน่ หรอืข้อมูลอ่ืนๆ  
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 การตลาดและการแข่งขนั
INEC มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านบริการ
หน่วยธุรกิจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่

มีชือ่เสยีง เช่น Microsoft (เป็น Certified Partner) โดยสนิค้าของบรษิทัฯ 
มีคณุภาพ ได้รบัการยอมรบัอย่างสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทาง INEC 
ยงัมจีดุเด่นในการสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยทีีใ่ช้ใน
การแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า เริม่จากออกแบบระบบ (System Design)  
การตดิตัง้อปุกรณ์ (Setup and Configuration) ได้ตรงตามความต้องการ
และตามมาตรฐาน  รวมถงึการปรบัแต่งระบบ (Performance Tuning) 
โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามช�านาญเฉพาะด้าน มทีมีงาน 
บริหารโครงการทีม่คีณุภาพและศกัยภาพในการบรหิารโครงการท�าให้ 
ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ถูกต้องและตรงตามข้อก�าหนด รวมถึงม ี

ทีมงานทื่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์จากหน่วยธุรกิจอื่น ซึ่งให้การ 
สนบัสนนุในกรณทีีต้่องการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเพือ่ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะสนิค้าของบรษิทัฯ จะรบัประกนัเป็น
ระยะเวลาตามทีต่กลงกบัลกูค้า นอกจากนี ้ทางทมีงานเน้นการให้ความ 
ส�าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการ 
ให้บริการก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้อง
เข้าใจในธุรกิจเพ่ือน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด การส่งมอบตรง 
เวลา ท�าให้บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงทีด่แีละได้รับการยอมรบัจากลกูค้าเสมอมา 

(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ 
ต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ 
พนกังานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรบัรูแ้ละการปรบัตัวตามธรุกจิ 
ไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certified 
Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นใน 
การท�างาน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้าน 
เทคโนโลยีได้อย่างดี โดยทีมงานของ Service มีบุคลากรที่ผ่านการ 
อบรมและได้รบัประกาศนยีบัตรผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี Software  
จาก Microsoft, VMWare,Symantec และผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 
จาก Hardware Vendors (HP, DELL, IBM, SUN, ACER) รวมถึง  
Network and Security (Alcatel-Lucent, Ciaco, Aluba, Fortinet) ทีพ่ร้อม 
และสามารถให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
INEC เน้นการบรหิารต้นทนุการขายและการให้บริการเพือ่ให้ 

ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยทีม Service เองสามารถให้บริการ  
Solution ได้ครบวงจร เช่น การออกแบบและติดต้ัง รวมไปถึงบริการ 
หลงัการขาย ทัง้ยงัรกัษาคณุภาพสนิค้าและการบรกิารให้ได้ตามมาตรฐาน 
โลก นอกจากน้ี หน่วยธรุกจิยงัเน้นการบรหิารความสัมพนัธ์กับคู่ค้า และ 
เจ้าของผลติภัณฑ์เพ่ือให้สามารถซ้ือสนิค้าได้ในราคาทีคุ่ม้ค่า เข้าใจใน
ตัวสินค้าต่างๆ เป็นอย่างดีและมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้ 
สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับ 
การคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น 
ได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยการ

ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรระบบประจ�า Site เข้าให้ค�าแนะน�าการ 
ใช้งานอปุกรณ์ และระบบ รวมถงึรับฟังปัญหาและความต้องการลกูค้า 
เพื่อท�าการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการให้กับลูกค้าได้ตรง 
ตามความต้องการ ท�าให้มีโอกาสได้งานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มข้ึน 
ทางหน่วยงานมีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
ทางหน่วยธุรกิจมกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีชั่ดเจน คือ  

หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น  
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บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. ทศท คอร์ปอร์เรชัน่, บรษิทั ไปรษณย์ีไทย  
จ�ากดั, การไฟฟ้าฝ่ายผลติ, การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค, การไฟฟ้านครหลวง, 
กรมประชาสัมพันธ์, กรมป่าไม้, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, ศนูย์รกัษาความปลอดภยั กองบญัชาการ 
กองทพัไทย เป็นต้น เนือ่งจากหน่วยงานเหล่านีมี้งบประมาณในการลงทนุ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูงเพือ่ใช้ในการปรับปรงุการท�างาน 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งในด้านความรู้ 
ความช�านาญและประสบการณ์ทีย่าวนานมากว่า 26 ปี ในธรุกจินี ้จงึ
ท�าให้ลูกค้ากลุ่มนีมี้ความมัน่ใจในการเลอืกให้บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจมาจากภาคราชการและ
รฐัวสิาหกจิซึง่ทางหน่วยธรุกจิจะเข้าไปท�าการประกวดราคา ขัน้ตอนโดย
ทัว่ไปจะให้พนกังาน Service Manager/Specialist เข้าไปแนะน�าบรกิาร 
ระบบใหม่ๆ ให้กบัลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเลง็เห็นถงึความส�าคญัและประโยชน์ 
ของการใช้บรกิารต่างๆ ในการท�างาน จากนัน้หากลกูค้ามคีวามสนใจ 
สินค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่งพนักงานขายเข้าไปเจราจาต่อรอง 
ด้านราคาและเซน็สญัญาโครงการเพือ่ท�าการประกวดราคาหรอืปิดงาน 
ต่อไป โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาคราชการและ 
รฐัวสิาหกจิร้อยละ 95 และภาคเอกชนร้อยละ 5 และโครงการท่ีบรษัิทฯ 
ประมูลงานในส่วนบริการได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่า

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 95

เอกชน 5

รวม 100

และสามารถให้ค�าแนะน�าและพฒันาพนกังานรุน่ใหม่ๆ เพือ่ให้สามารถ 
ท�างานให้กับบรษิทัฯ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็  
โดยสายธรุกจิ Service สามารถจดัหาบคุลากรได้จากในสายอตุสาหกรรม 
ไอทีทั่วไปและจากการพัฒนาผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ๆ ในสาขาท่ี 
เกี่ยวข้อง

7. ธรุกิจำระบบสนบัสนุนธรุกิจำโทรคมนาคม (TV Telecom 
Company Limited : TVT)

7.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom-

munication’s Business Supporting System) ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ 
บรษิทั ทวีี เทเลคอม จ�ากดั (TV Telecom Co., Ltd. หรอื TVT) โดยท�า 
ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง พัฒนาระบบ 
บริหารโครงการ และบ�ารุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
(Business Supporting System หรือ BSS) ให้แก่หน่วยงานท่ีให้บรกิาร
โทรคมนาคมทีท่นัสมยัแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบบลิลิง่ส�าหรบับรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Billing System for Mobile Business) ระบบคงสทิธิ์
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability System) 
ระบบเติมเงิน Online ของโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบเติมเงิน ระบบการ
บริหารจัดการอุปกรณ์ Wifi เป็นต้น

นอกจากให้บริการพัฒนาและติดตั้งระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ 
TVT ยังให้บริการแบบ Outsourcing และบ�ารุงรักษาระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลูกค้า ซึง่โดยท่ัวไปจะรบัประกนั 
อยูใ่นช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการถึงสถานท่ีของลูกค้า (Onsite Service)  
โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต้องการของลกูค้า ได้แก่ 

1. Corrective Maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิด 
ปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive Maintenance คอื การให้บรกิารตรวจเชค็ระบบ
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

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

Business Supporting System for Telecommunication Services ซึง่ 
พนกังานมปีระสบการณ์ในการท�างานระบบทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบลิลิง่ 
ทั้ง Prepaid และ Postpaid ของผลิตภัณฑ์ INTEC จากประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และระบบ Software ภูมิสารสนเทศ (GIS) บน 
ผลติภณัฑ์ ARCGIS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการยอมรบั
อย่างสูงจากลูกค้า นอกจากน้ัน ทางหน่วยธุรกิจ TVT ยังมีจุดเด่นใน
การสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด (Solution)  
ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการ
บรหิารโครงการ นอกจากนี ้ทางทมีงานเน้นการให้ความส�าคญัและใส่ใจ 
ในความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บริการก่อน 
และหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจ 

6.3 การจำดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ INEC ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

บริการให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมดสัง่ซ้ือจากคู่ค้า 
(Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร ์
ตัง้โต๊ะ อปุกรณ์ส�ารองข้อมูล เป็นต้น โดยบรษิทัคูค้่าท่ีส�าคัญ เช่น บรษิทั  
เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จ�ากัด เป็นต้น 

(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่ายเอง จะ
จดัหาโดยการตดิต่อเป็นผูแ้ทนของซอฟต์แวร์นัน้ๆ โดยจ่ายค่าสญัญา
การเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบับริษทัผูผ้ลติ จ่ายค่าลขิสทิธิต์ามยอดขาย  
หากต้องการผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาและตดิตัง้ บรษัิทฯ จะน�าหน่วย 
ธรุกจิ ISD (International Software Development) มาพฒันาและตดิตัง้

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เช่ียวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให ้
บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจมีปัจจัยในการพิจารณาเลือก
บริษัทที่จะซื้อบริการต่อ คือ ราคาและความช�านาญส�าหรับงานนั้นๆ

ส�าหรบับคุลากรของสายธรุกจิ Service ทีผ่่านมามบีคุลากรผูม้ี
ความเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ ทีอ่ยูก่บับรษิทัฯ มาอย่างยาวนาน 
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เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้ 
บริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม การรับรู้และการปรับตามการ
เคลือ่นตวัของธุรกจิไอซีทอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ได้จาก 
การเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงานมี
ความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ TVT เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้

บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้า
และการบรกิารให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากน้ี หน่วยงานเน้นการ
บรหิารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และเจ้าของผลติภณัฑ์เพือ่ให้สามารถซือ้
สนิค้าได้ในราคาทีต่�า่ เข้าใจในตวัสนิค้าต่างๆ เป็นอย่างดแีละมคีวาม
หลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจ TVT มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดย

การท�าความเข้าใจลกูค้าค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้า ท�าให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางหน่วยงาน 
มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 100  

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัำดจำ�หน่าย
ทางหน่วยธุรกิจ TVT มีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ที่ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะ 
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทโีอท ีเป็นต้น  
เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารค่อนข้างสงูเพือ่ใช้ในการปรับปรุง
การท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็ง 
ในด้านความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ในธุรกิจนี้  
จึงท�าให้ลกูค้ากลุม่นีม้คีวามม่ันใจในการเลอืกให้บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ TVT มาจากผู้ให้บริการ 
โทรคมนาคมซึ่งทางหน่วยธุรกิจ TVT จะเข้าไปท�าการประกวดราคา  
ขัน้ตอนโดยทัว่ไปจะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท�าการแนะน�าทางด้าน 
เทคนคิและระบบใหม่ๆ  ให้กบัลกูคา้เพือ่ให้ลกูค้าเลง็เหน็ความส�าคญั 
และประโยชน์ของการใช้ระบบต่างๆ ในการท�างาน จากนัน้หากลกูค้า 
มีความสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจัดส่งพนกังานขายเข้าไป 
ประกวดราคาและเซ็นสัญญาโครงการต่อไป 

7.3 การจำดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ TVT ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

รวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรวบรวมให้กับลูกค้า
เมื่อได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บสินค้าคงเหลือ  
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ท้ังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
จะสั่งซื้อจากผู้ขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้ 
บรกิารอืน่ (Outsource) โดยหน่วยธรุกจิ TVT มปัีจจยัในการพจิารณาเลอืก 
บรษิทัทีจ่ะซือ้บรกิารต่อ คือ ราคาและความช�านาญส�าหรับงานนัน้ ๆ

8. ธรุกิจำการให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจำร 
(IRCP Cloud Services Company Limited)

8.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ธรุกจิให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated 

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

หมายเหตุ มีการจัดตั้งธุรกิจขึ้นเมื่อ กันยายน 2558 แต่ยัง
ไม่มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ

9. ธรุกิจำการให้ค�ปรึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศไอที 
ทางด้านการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ (HRCP Company  
Limited)

9.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ธรุกจิบริการให้ค�าปรกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศไอทีทาง 

ด้านการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ (Health Care) ภายใต ้
ชื่อ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP Company Limited) โดย
ด�าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีที ่
เกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์

หมายเหตุ มีการจัดตั้งธุรกิจขึ้นเมื่อ กันยายน 2558 แต่ยัง
ไม่มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

บมจ. ไอ อาร์ ซี พี 60

บมจ. สามารถ ไอโมบาย 40

รวม 100

22 รายงานประจำ�ปี 2558
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Public Company Limited



ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัย 
ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดอื่นในเอกสาร
ฉบับน้ี อย่างไรกต็าม นอกเหนอืจากความเสีย่งทีร่ะบใุนเอกสารฉบบันี ้
แล้ว อาจมคีวามเสีย่งและความไม่แน่นอนอืน่ทีก่รรมการมไิด้กล่าวถงึ 
หรอืเป็นความเสีย่งทีก่รรมการไม่อาจคาดหมายได้ในอนาคต ซึง่ความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การด�าเนินงาน 
ฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ันผูล้งทุนควร 
พิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย โดยปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับ
บริษัทฯ สามารถจ�าแนกได้  2 ประเภทดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจำ

1.1 ความเส่ียงจำากการยกเลิกสัญญาการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจำดัจำ�หน่ายสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีม ี
ช่ือเสยีงเป็นจ�านวนมาก ทัง้ประเภททีเ่ป็นตวัแทนในการจัดจ�าหน่ายเพยีง 
รายเดยีวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเป็นตวัแทนในการ 
จัดจ�าหน่ายหลัก (Main Distributor) โดยทั่วไปอายุของสัญญาแต่งตั้ง 
ตัวแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปีและจะมีการพิจารณาต่อสัญญาให ้
ทกุๆ ปี ซึง่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการปฏบิตัติามข้อตกลงและเงือ่นไขของกลุม่ 
บรษิทักบัเจ้าของผลติภณัฑ์ ดงันัน้หากกลุม่บรษัิทฯ ไม่สามารถปฏบิตัิ 
ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ อาจเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
หรือหยุดต่อสญัญาจากเจ้าของผลติภณัฑ์ได้ ปัจจบุนักลุม่บรษัิทฯ เป็น
ตวัแทนสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงจ�านวนมาก ซ่ึงสามารถแยกตามหน่วยธรุกจิ
ดังนี้  หน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
ในการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟต์ ให้กับ บริษัท ไมโครซอฟต์   
ประเทศสหรัฐอเมรกิา, หน่วยธรุกจิโทรคมนาคม ได้รบัการแต่งตัง้เป็น
ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้ายีห้่อ NOKIA SIEMENS NETWORKS, CORIANT,  
HUAWEI, GENBAND, OPNET, ERICSSON, ZTE. TELCORDIA, 
ELITE CORE หน่วยธรุกจิระบบวทิยแุละโทรทศัน์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็น 
ตวัแทนสนิค้ายีห้่อ PLISH, KATHEREIN, SPINNER, TELAIRITY และ 
หน่วยธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าไอท ีประเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร ได้รับ
การแต่งตัง้เป็นตวัแทนสนิค้ายีห้่อ FORTINET, ARUBA, RIVERBED, 
ALCATEL-LUCENT, INFOBOX, ZSCALER เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลดความเสี่ยงนี้ด้วยการ ทบทวนสัญญา
และวางแผนงานการจ�าหน่ายร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีนโยบายในการหาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม 

1.2. ความเสี่ยงด้านรายได้จำากประเภทโครงการ
กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้จากประเภทโครงการ มาจากช่องทางการ 

ประมูลงานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยธุรกิจที่จัดอยู่ใน
ประเภทโครงการ ได้แก่ หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) หน่วย
ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจ
การให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) และ หน่วยธุรกิจ 
ระบบสนบัสนนุธรุกจิโทรคมนาคม (TVT) ในปี 2558 บริษทัฯ มรีายได้ 
จากสายงานประเภทโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.03 ของรายได้ 
รวมทัง้หมด และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.27 ในปี 2557 ดังนัน้รายได้
ส่วนนีข้องกลุม่บรษิทัฯ จงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการชนะการประมลู 
โครงการ นโยบายการลงทุน งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐบาล
และรฐัวิสาหกจิ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกจิ 
โดยรวมของประเทศเป็นส�าคัญ โดยในปี 2557 กสทช. มีนโยบาย
การเปลีย่นระบบการแพร่ภาพทวีีแบบ Analog เป็นระบบแพร่ภาพทวีี  
แบบ Digital ท�าให้ตลาดในด้านการลงทุนของอุตสาหกรรมด้าน  
Digital Broadcasting มีอัตราเจริญเติบโตสูงมากในช่วง 2557-2559   
และจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ได้เปิดหน่วยธรุกิจระบบวทิยแุละโทรทศัน์ เพือ่
รองรับการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพือ่เพิม่โอกาสในการ 
เติบโตด้านรายได้  และลดความเสีย่งจากรายได้ประเภทโครงการจาก
หน่วยธรุกจิประเภทโครงการอืน่ๆ ท่ีอาจจะมข้ีอจ�ากดัในงบประมาณ
ภาครัฐบาล และภาครัฐวิสาหกิจ และในปี 2558 รัฐบาลได้ก�าหนด
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เติบโตตามเป้าหมาย ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม จะยังคงมีอัตราการเติบโต 
ได้มากในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี ้และเป็นโอกาสท่ีกลุ่มบรษิทัฯ จะมีการ
เติบโตสอดคล้องตามอุตสาหกรรม

บรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่า บรษิทัฯ มปีระสบการณ์และชือ่เสยีงเป็น 
ทีย่อมรบัจากลกูค้ามากกว่า 29 ปี บรษิทัฯ มุ่งเน้นการส่งมอบสนิค้าและ 
บริการท่ีมคุีณภาพ ท�าให้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรบัเป็นอย่างด ี
และได้เป็นผู้ชนะการประมูลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   

1.3. ความเสี่ยงจำากการแข่งขัน
ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

โดยจะมกีารแข่งขันกนัในด้านของราคาเพือ่แย่งชงิหรอืรักษาส่วนแบ่ง 
การตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้อัตราการท�าก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ มี 
แนวโน้มลดลงในอนาคต ดงันัน้ทางกลุม่บรษิทัฯ จึงได้พยายามสร้างความ 
แตกต่างในด้านสินค้า โดยในหน่วยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูล 
งานโครงการ เช่น หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) หน่วยธุรกิจ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้
บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (INEC) หน่วยธรุกิจระบบสนบัสนนุ 

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 

Public Company Limited23



ธรุกิจโทรคมนาคม (TVT) และหน่วยธรุกจิระบบวิทยแุละโทรทศัน์ (DB)  
ต่างได้เน้นพัฒนาให้มีการสร้างทีมงาน และพันธมิตรในการจัดหา 
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพและให้ตรงกับความ
ต้องการของลกูค้าเพือ่เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับตวัสนิค้าและบรกิาร  
รวมถึงการเพิ่มเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าทางด้านโทรคมนาคม 
และทางด้านไอทีที่มีความแตกต่างกัน และต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง 
โดยน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานและสร้าง
ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

1.4. ความเส่ียงจำากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนั
ตามที่ก�หนด

ส�าหรบังานด้านโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ หาก 
กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถส่งมอบสนิค้าให้กับลกูค้าทนัตามทีก่�าหนดใน 
สัญญา กลุ่มบริษัทฯ จะต้องถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกค้า  
ท�าให้โครงการมต้ีนทุนสงูขึน้ กลุม่บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทางด้านการ 
ปฏบิตังิานตามสญัญารวมถงึเงือ่นไขเวลาในการส่งมอบงานต่อหน่วยงาน 
เหล่านัน้

ในปี 2558 กลุ่มบรษัิทฯ มค่ีาปรบัโครงการล่าช้าไว้จ�านวน 9.14  
ล้านบาท โดยเกิดจากการประมาณการค่าปรับล่าช้าจากการส่งมอบ
โครงการตามก�าหนดสัญญาให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยจากผู้จ�าหน่ายสินค้าหลักในแต่ละโครงการ
ทีส่่งสนิค้าให้บรษิทัฯ ล่าช้ากว่าก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิทัฯ 
ได้พยายามควบคุมงาน ประเมินความรู้ ความสามารถ ตลอดเวลา 
ว่าสามารถท�างานเสร็จทันเวลาหรือไม่ รวมถึงการประเมินผู้รับเหมา
งานช่วงต่อจากกลุม่บรษิทัฯ ว่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ และความ 
สามารถท�างานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ก�าหนดแผนส�ารอง
ทางเลือก ผูท่ี้รับผดิชอบแก้ไข ท�าให้กลุม่บรษัิทฯ ลดความเสีย่งทีจ่ะถกู 
ปรับจากการส่งมอบโครงการล่าช้าได้มาก

1.5 ความเสี่ยงจำากการเกิดสินค้าล้าสมยั
กลุ่มบรษัิทฯ ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วมาก โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิ 119  
ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.21 ของสินทรพัย์หมนุเวยีน และร้อยละ  
10.94 ของสินทรัพย์รวม การมีสินค้าจ�านวนมากอาจส่งผลให้ไม ่
สามารถจ�าหน่ายออกไปได้ทนัเวลา ท�าให้สนิค้าล้าสมยัได้ และมต้ีนทนุ 
ในการบริหารจัดการที่สูง ซ่ึงในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้า 
ล้าสมยัเพิม่ขึน้จาก 5.83 ล้านบาท เป็น 6.33 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน  
0.50 ล้านบาท และมรีะยะเวลาหมนุเวยีนของสนิค้าคงเหลอืเพียง 71 
วัน อย่างไรก็ตาม ส�าหรับหน่วยธุรกิจประเภทโครงการ กลุ่มบริษัทฯ
ไม่มีนโยบายในการจัดซื้อสต๊อกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการ
ประมลูโครงการได้ ดงันัน้การจดัซือ้สนิค้าจะจดัซือ้เฉพาะบญัชรีายการ
สนิค้าตามสญัญาเพือ่ส่งมอบกบัหน่วยงานเท่านัน้ ส�าหรบัหน่วยธรุกจิ 
ประเภทไม่ใช่โครงการ กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารจดัการเพือ่ 

ไม่ให้สินค้าคงค้างมีอายุนาน โดยหากมีสินค้าท่ีมีการเคลื่อนไหวช้า  
กลุม่บริษทัฯ จะระบายสนิค้าดงักล่าวออกไปในราคาทีใ่กล้เคยีงกบัราคาทนุ 
สนิค้า หรือเร่งจดัท�ารายการส่งเสริมการขาย โดยกลุม่บริษทัฯ มรีะบบ
รายงานติดตามอายุสินค้าอย่างสม�่าเสมอ

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี้
ปัจจบุนักลุ่มลกูค้าของกลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั 

คอื กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกิจ ซึง่เกดิจากธรุกจิ
ประเภทโครงการ และกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบริษัทภาคเอกชน ซึ่งเกิดจาก
ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยการให้เครดิตใน 
การช�าระเงนิ ซึง่ในปี 2558 สดัส่วนยอดขายของกลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วย
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66.30 และร้อยละ 33.70 ของรายได้รวม ซึง่ในกรณทีีล่กูหนีก้ารค้าของ 
กลุม่บรษิทัฯ มหีนีส้ญูหรอืหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ�านวนทีม่นียัส�าคญั อาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และการจดัหาเงนิทนุหมนุเวยีนของกลุม่ 
บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทัฯ มีฐานลกูค้าหลกัเป็นหน่วยงานราชการ 
และรฐัวิสาหกิจซึง่มีฐานะการเงินทีม่ีความมั่นคงสงู ประกอบกบักลุม่ 
บริษทัฯ มีนโยบายการให้สนิเช่ือทีร่ดักมุแก่กลุม่ลกูค้าบรษิทัเอกชน จึง 
ท�าให้ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ มหีนีสู้ญน้อยมาก กลุม่บรษิทัฯ ได้มนีโยบายการ 
ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเตม็จ�านวนจากลูกหนีภ้าคเอกชนทีค่าดว่าจะ 
เก็บเงินไม่ได้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญรวมจ�านวน 1.24 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2557  
0.20 ล้านบาท ทีม่ค่ีาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ�านวน 1.04 ล้านบาท ซึง่สาเหตุ 
เกิดจากลูกค้าเอกชนของบริษัทรายหนึ่ง ยังส่งมอบงานให้กับ 
หน่วยงานราชการไม่แล้วเสรจ็ และท�าให้ยงัไม่สามารถจ่ายช�าระมายงั 
บรษิทัฯ ได้ ท�าให้ระยะเวลาการจ่ายช�าระยาวเกนิกว่า 365 วนั และบรษิทัฯ 
ต้องต้ังค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้จ�านวน แต่อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ คาดว่า
ในปี 2559 บริษัทฯ จะได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้รายดังกล่าว       

2.2 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง
ประเทศ 

จากการท่ีโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นเงนิ 
บาท เน่ืองจากเป็นการขายภายในประเทศร้อยละ 99.99 และขายต่าง 
ประเทศอีกร้อยละ 0.01 ในขณะทีโ่ครงสร้างต้นทนุของกลุม่บรษิทัฯ มี 
การสั่งซื้อสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในปี 2558 มีอัตราการ 
สัง่ซือ้ร้อยละ 15.24 ของยอดซือ้รวมทัง้หมด และมกีารสัง่ซือ้ในประเทศ 
เป็นอัตราเงินบาท อัตราร้อยละ 84.76 ของยอดซื้อรวมท้ังหมด แต ่
อย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาในการซ้ือเงินตรา 
ต่างประเทศ เพือ่ป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น 
ในกรณทีีบ่รษิทัฯ เข้าผกูพนักบัโครงการระยะยาว โดยค�านงึสภาวะการณ์  
และความเหมาะสมของตลาดเงิน ณ ขณะนั้น 

24 รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 
Public Company Limited



2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับธุรกิจทีมีสัดส่วนมาจาก 

รายได้จากโครงการของภาครฐัและรฐัวสิาหกิจเป็นส่วนใหญ่ การส่งมอบ 
ตรวจรับ ตลอดจนการเก็บเงินท่ีล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของ
ราชการ รวมทัง้การทีก่ลุม่บริษัทฯ ต้องมเีงนิฝากเพือ่ค�า้ประกนัวงเงนิ 
สินเชือ่กบัธนาคาร ท่ีใช้ในการออกหลกัประกนัในการประมลูงานและ 
จดัท�าสญัญา ตลอดจนการรบัประกนัตามสญัญา อาจท�าให้กลุม่บรษิทัฯ
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง 
อนัเนือ่งมาจากวงจรกระแสเงนิสดของธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 กลุ่มบรษิทัฯ มอัีตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเรว็ จ�านวน 1.47 
เท่า และในปี 2557 จ�านวน 1.41 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 1.67 และในปี 2557 จ�านวน  
1.50 เท่า แต่อย่างไรกต็าม จากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ มีรายได้ส่วนใหญ่จาก
โครงการภาครฐัน้ี ท�าให้กลุ่มบรษิทัฯ สามารถน�าโครงการท่ีกลุ่มบรษิทัฯ 
ได้ท�าสญัญากบัภาครฐัหรอืภาครฐัวสิาหกจิแล้ว มาท�าสนิเชือ่โครงการ 
กับทางธนาคาร และน�าเงินสดมาใช้ในการด�าเนินงานโครงการตั้งแต่
ต้นจนจบโครงการดังกล่าวได้
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ทุนจดทะเบียน    50 ล้านบาท (เพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557)
ร้อยละของหุ้นที่ถือ    91.14%
หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

บริษทัย่อย    บริษทั อินเทลลิเจำ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำ�กดั (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% 

บริษทัย่อย    บริษทั ทีวี เทเลคอม จำ�กดั  (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% 

บริษทัย่อย    บริษทั ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำ�กดั (IRCP Cloud Services)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ ่   23/106-108 ซอยศนูย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท    0105558142803
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   50.99% 
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บริษทัย่อย    บริษทั เอช อาร์ ซี พี จำ�กดั (HRCP)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ ่   23/106-108 ซอยศนูย์วจัิย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีส�าหรับการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์
เลขทะเบียนบริษัท    0105558142811 
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   50.99% 

นายทะเบียนหุ้น    บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั
     62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
     แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ :  0-2229-2800
     โทรสาร :  0-2359-1259

ส�นกังานผู้ตรวจำสอบบญัชี  บริษทั ส�นกังาน อีวาย จำ�กดั (เดิมชื่อ ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง)
และผู้สอบบญัชี    193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ :  0-2264-9090
     โทรสาร :  0-2264-0789-90 
     เว็บไซต์ :  www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย   Royal Advocates International Co., Ltd.
     2/4 อาคารนายเลิศ ชั้น 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
     โทรศัพท์ :  0-2655-2112
     โทรสาร :  0-2655-2118
     เว็บไซต์ :  http://www.rai.co.th  

ส�นกังานทนายความ    บริษทั ธนาลอว์ จำ�กดั
     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�นกังานทนายความ   บริษทั ส�นกักฎหมายคุปคุณ จำ�กดั
     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 
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ผู้ถือหุ้น

รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 มดัีงต่อไปน้ี

หมายเหตุ  : ผู้ถือหุ้นล�าดับที่ 1, 3 และ 4 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787

2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 14,545,494 5.721

3. นายประชา เหตระกูล 10,068,000 3.960

4. นายแดน เหตระกูล 9,763,570 3.840

5. นายณรงค์ ฐานธรรมกุล 6,742,200 2.652

6. นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 4,510,000 1.774

7. บริษัท กมลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 3,802,916 1.496

8. นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ 3,500,858 1.377

9. น.ส.จารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120

10. นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล 2,837,100 1.116

รวม 75,876,588 29.843
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ และหกัส�ารองตามกฎหมาย ท้ังนี ้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

บรษิทัย่อยทัง้ 5 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน)** บรษิทั อินเทลลเิจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพวิติง้ จ�ากดั (INEC) บรษิทั 
ทวีี เทเลคอม จ�ากดั (TVT) บรษิทั ไออาร์ซพี ีคลาวด์ เซอร์วสิ จ�ากดั และ บรษิทั เอช อาร์ ซ ีพ ีจ�ากัด มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลเช่นเดยีวกนั 
คือ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2556-2558 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 51,794,893 114,335,424 56,585,995

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย (บาท) 4,394,569 3,483,299 400,000

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย (บาท)

47,400,324 110,852,125 56,185,995

เงินปันผล (บาท) จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 38,140,152 110,852,125 43,872,250

เงินปันผล (บาท) จ่ายจากก�าไรสะสม - 11,982,410 -

รวมเงินปันผลประจ�าปี (บาท) 38,140,152 122,834,535 43,872,250

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ(%) 73.64 107.43 77.53

*หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ในวันท่ี 27 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น  
ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น และ เป็นเงินสด ในอัตรา 0.20 บาท ต่อ 1 หุ้น 

**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษทัฯ
โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 
คณะกรรมการบริษทัฯ
ปี 2558 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน มรีายชือ่และประวตักิารเข้าร่วมประชมุ (จนถึง 31 ธ.ค. 58) ดงัต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ

จ�านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ 13 12 

2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบรษิทัฯ/  
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

13 13

3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ 13 13

4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ 13 13

5. นายดล เหตระกูล กรรมการ 13 13

6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 13 12 

7. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ

13 13

8. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

9 8 

9. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

13 12

*หมายเหตุ นายสุวรรณ ด�าเนินทอง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2558  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  

 
 โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 

2. ผู้บริหาร
ปี 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
     รักษาการผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
2. ดร.จิตรเกษม งามนิล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายชาตรี ชาตรีกุล   ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ  ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์    
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ขอบเขตอ�นาจำหน้าที่ของประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร
1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรือ่งทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ก�าหนดภารกจิ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึการก�ากบัดูแลการด�าเนินงาน
  โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มอี�านาจอนมุตัค่ิาใช้จ่าย หรอืการจ่ายเงนิตามโครงการ หรอืการลงทนุ หรอืการซือ้ขายทรพัย์สนิถาวรของบรษิทัฯ ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัิ
  จากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. มอี�านาจอนมุตัค่ิาใช้จ่ายหรือการจ่ายเงนิ 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�าการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
9. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
แต่ทั้งน้ี การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมท้ังรายการท่ี 
ก�าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ หรอื 
บริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

คุณสมบตัิของผู้บริหาร
ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง 

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

โครงสร้างการบริหารจำดัการภายในบริษทัฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชี และการเงิน

คณะท�างานบริหาร
การปฎิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

ผู้อ�านวยการฝ่าย

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายธุรการ
และการพนักงาน

ขาย
โทรคมนาคม

ขายเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ

องค์กร

ขายวิทยุและ
โทรทัศน์กระจาย

เสียง

ขายผลิตซ�้า
ซอฟต์แวร์

ขายสินค้า
ไอที

วิศวกร วิศวกร

ฝ่ายจัดส่ง
และจัดซื้อ

ฝ่ายไอที

ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้อ�านวยการฝ่าย
IT

Green*
INCE* TVT* HRCP*

IRCP

Cloud Service*

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะท�างานการตลาด

ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

*หมายถึง บริษัทย่อย
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3. เลขานุการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นางสาวณชัชา รตันจิตบรรจง ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทัฯ ต้ังแต่วันที ่1 สงิหาคม 2551  

เป็นต้นไป

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 9 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ 

ค่าบ�าเหน็จประจ�าปี (ประจ�าปี 2558 แต่จ่ายในปี 2559 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ

เบ้ียประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ*

เบ้ียประชุม
คณะกรรมการ

บรหิาร

เบ้ียประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาฯ

ค่าบ�าเหน็จ
ประจ�าปี** รวม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ/
กรรมการอิสระ

300,000 - - - 0 300,000

พลเอกสริณิฏัฐ์ ก�าแหงฤทธริงค์ รองประธานกรรมการบรษิทัฯ/  
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาฯ

260,000 80,000 - 40,000 0 380,000

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 260,000 - 10,000 - 0 270,000

นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร 260,000 - 10,000 - 0 270,000

นายดล เหตระกูล กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ 
กรรมการสรรหาฯ

260,000 - 10,000 30,000 0 300,000

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหาร

240,000 - 10,000 - 0 250,000

นายธนา เบญจาทิกุล กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาฯ

260,000 80,000 - 40,000 0 380,000

นายสุวรรรณ ด�าเนินทอง กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

160,000 (เริ่ม
ด�ารงต�าแหน่ง 
27 เม.ย. 58)

60,000 (เริ่ม
ด�ารงต�าแหน่ง 
27 เม.ย. 58)

- - 0 220,000

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

240,000 80,000 - - 0 320,000

*หมายเหตุ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กรรมการขอไม่รับค่าเบี้ยการประชุม 
**หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้งดจ่ายค่าบ�าเหน็จ 

ประจ�าปี 2558 ทั้งนี้ต้องรอมติจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 เงินเดือน โบนัสของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 คน มีค่าตอบแทนรวมเป็นจ�านวน 

29,125,385.73 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชั่น/โบนัส) และสวัสดิการ

4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2559 มมีติให้เสนอต่อทีป่ระชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุ้น ไม่จ่ายค่าบ�าเหนจ็ประจ�าปี 2558 ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ก่อน
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารท้ัง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีก เป็นจ�านวน 

374,842.50 บาท

5. บุคลากร
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯ และบรษัิทย่อย มพีนกังานทัง้หมด 170 คน มพีนกังานของบรษิทัฯ จ�านวน 78 คน และพนกังาน 

ของบริษัทย่อย จ�านวน 92 คน โดยแบ่งจ�านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ
จ�านวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2557
จ�านวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2558

โทรคมนาคม (Telecom) 15 13

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) 10 9

ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB) 7 6

ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR) 7 7

จ�าหน่ายสินค้าไอที (IT Green)** 32 39

ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) 37 42

ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT) 11 11

ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services) - 0

ระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP) - 0

หน่วยงานสนับสนุน 44 43

รวม 163 170

**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกตาม
ลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน
จ�านวนเงิน (บาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2557

จ�านวนเงิน (บาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

เงินเดือน + ค่าต�าแหน่ง + ค่าวิชาชีพ 86,442,261.27 96,614,638.20

โบนัส + คอมมิชชั่น 29,289,779.58 42,190,626.57

ค่าล่วงเวลา 1,277,869.51 912,477.10

สวัสดิการ 7,371,717.45 7,603,173.86

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,532,424.12 1,705,879.71

รวม 125,914,051.93 149,026,795.44

นโยบายในการพฒันาพนกังาน
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส�าคญักับพนกังานอย่างเตม็ที ่และเน้นการท�างานด้วยความมุง่มัน่เป็นทีม และมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการ 

ท�างาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการท�างาน  
และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้าน 
ต่าง ๆ ตลอดจนทกัษะด้านวชิาชพีเฉพาะทาง ซึง่ส่งผลให้การปฏบิตังิานในหน้าทีม่ปีระสทิธผิลย่ิงข้ึน นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือสร้าง 
จิตสาธารณะ เพ่ือเป็นการปลูกฝังความรู้สึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความ 
สมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร ผู้มีอ�นาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ต�าแหน่ง    ประธานกรรมการ
อายุ (ปี)    67
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม     
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
2552-ปัจจุบัน คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555-2558 คณะกรรมการ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 จ�ากัด
2551-2557 คณะกรรมการฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  
2553-2556 คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด  
2555-2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555-2556 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2550-2554 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2546-2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานระบบปฏิบัติการและรักษาการในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
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2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก�แหงฤทธิรงค์
ต�าแหน่ง    รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)    69
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  0.147

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2546-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2544-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พล.อ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด ส�านักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2540-2543 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการข่าวและงานก่อสร้าง)

3. นายกงัวาล กุศลธรรมรตัน์
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    55
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  5.721

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 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�านักศาลปกครอง
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตส�าหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น   
2529-ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2553-2556 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551-2553 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
2548-2551 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ร่วม) บริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2529-2550 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2556-2556  ประธานกรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    47
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตร CFO รุ่น 2 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 180/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตส�าหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 2 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2552-2553 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2544-2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2537-2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

5. นายดล เหตระกูล
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    35
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  6.7867

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2554-ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จ�ากัด
2555-2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2547-2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    49
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 โดยกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 70/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs : ACP รุ่นที่ 12/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จ�ากัด
2553-2553 รองผู้อ�านวยการ องค์การคลังสินค้า
2551-2552 กรรมการบริหารกิจการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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7. นายธนา เบญจำาทิกุล
ต�าแหน่ง    ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)    58
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันป้องกันประเทศ (วปอ.48)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก แบบบูรณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รุ่น 1 โดยส�านักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่น 2 โดยสถาบันพระปกเกล้าฯ
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�านักศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2525-ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ส�านักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จ�ากัด
2552-2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักนายกรัฐมนตรี
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8. นายสุวรรณ ด�เนินทอง 
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    68
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program : DAP โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2558-ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
2546-2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ส�านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2549-2550 ประธานกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2550  ผู้บริหารสายงาน ส�านักกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

9. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจำิตร์
ต�าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)    61
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 55
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 40  
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจ�า รุ่นที่ 64
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49 
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 192/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2558-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2555-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. และผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และความมั่นคง 
  ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
2554-2555  ผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
2553-2554  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
2552-2553  จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2551-2552   ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

10. ดร.จำิตรเกษม งามนิล
ต�าแหน่ง    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
อายุ (ปี)    49
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 Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 107 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors : FSD โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรหลักการจัดการด้านการเงินส�าหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่น 14 (นบม.) โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
2557-ปัจจุบัน อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)
2550-ปัจจุบัน  ผู้ริเริ่มและผู้ด�าเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้านเขาเมืองเรา สถานีวิทยุ อสมท FM 99MHz
2548-ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon ชิงชนะเลิศประเทศไทย บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และ 
  สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับนานาชาติ
2547-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544-ปัจจุบัน คณะกรรมการบรหิาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์นานาชาตแิห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
2554-2556 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ากัด (มหาชน)
2545-2555  คณะกรรมการบริหารและก่อตั้ง สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ECTI)
2554  คณะอนกุรรมการมาตรฐาน กทช. ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
  แห่งชาติ
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11. นายธนาวุธ สุวรรณหิรญั
ต�าแหน่ง    ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์
อายุ (ปี)    48
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2545-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2549-2552 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2541-2544 ผู้จัดการหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2539-2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

12. นายชาตรี ชาตรีกุล
ต�าแหน่ง    ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
อายุ (ปี)    61
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

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

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2556-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2553-2556  ผู้อ�านวยการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลทีวี บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด
2552-2553  ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตั้ง บริษัท โมบิเครส จ�ากัด
2551-2552  ผู้อ�านวยการอาวุโส บริษัท บางนาไพศาล จ�ากัด
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13. นางสาวณชัชา รตันจำิตบรรจำง
ต�าแหน่ง    เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการคณะกรรมการ
อายุ (ปี)    31
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
- หลกัสูตร Corporate Secretary Development Program รุน่ท่ี 17/2008 โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
- 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)
- หลกัสตูรการต่อต้านทจุรติ (Anti-Corruption : The Practical Guide : ACPG) รุน่ท่ี 7/2013 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
- หลักสูตรสู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ : The Boss รุ่นที่ 80/2013 โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร : Management Psychology รุ่นที่ 9/2013 โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�งาน 5 ปีย้อนหลงั
2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2555-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2550-ปัจจุบัน เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2550-2556 เลขานุการรองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2551-2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2551-2553 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2550-2551 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

42 รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 
Public Company Limited



การก�กับดูแลกิจการ

1. นโยบาย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
(1) ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(2) จัดให้มีก�าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
(3) ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
(4) จดัให้มรีะบบการควบคมุและบรหิารความเสีย่ง โดยด�าเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงั และมกีารประเมนิความเสีย่งพร้อมวางกลยทุธ์
 แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและเหมาะสม
(5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ
ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการ
5. นายดล เหตระกูล   กรรมการ
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการ
7. นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 
1. อ�านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดท่ีก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรรมการหรือ 

  คณะกรรมการในบริษัท (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
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เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนี ้จะกระท�าได้ก็ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนีก้�าหนดให้รายการท่ีกรรมการ 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วน 
ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจาก 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนั้นในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 

 กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวข้องการให้เช่ากิจการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการ 

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

2.2 คณะกรรมการบริหาร
ปี 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปนี้
1. นายดล เหตระกูล   ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  กรรมการบริหาร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการบริหาร
4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการบริหาร
โดยมี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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
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2.3 คณะกรรมการตรวจำสอบ
ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายสุวรรณ ด�าเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

  ที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทฯ
7. หน้าที่อื่นที่อาจก�าหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทน
ปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายดล เหตระกูล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนา เบญจาทิกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้
1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พจิารณาสรรหากรรมการ โดยพจิารณาบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา 

  อนุมัติ และหรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัฯ ของบรษิทัย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ ต�าแหน่งทีอ่ยู ่
  ภายใต้หรือต�าแหน่งที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. พจิารณาอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ คณะกรรมการบรษิทัฯ ของบรษัิทย่อย และประธาน 
  เจ้าหน้าที่บริหาร

6. จัดท�าหลักเกณฑ์ และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
  และหรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้มกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการและวธิกีารคดัเลอืกกรรมการ 

โดยกรรมการท่ีได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วจะต้องได้รบัเลอืกตัง้โดยท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ทีก่�าหนด
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมกีารพิจารณาจากความรูค้วามสามารถและ 

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ์ อย่างไรกต็าม การแต่งตัง้กรรมการใหญ่จะ 
ผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่มกีรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารร่วมอยูด้่วย นอกจากนีก้ารแต่งต้ังคณะ 
กรรมการจะต้องผ่านมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นตามข้อบงัคับของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง 

  ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกต้ัง 

  ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ 
  ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

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

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มคีณุสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
คณะกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

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

การสรรหาเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผู้บรหิารระดบัสงูของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งต้ังบุคคลทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมกับ 
ต�าแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

4. การก�กบัดูแลการด�เนินงานของบริษทัย่อย
ทีผ่่านมาบริษทัฯ มนีโยบายในการส่งคณะกรรมการบรหิาร เข้าไปเป็นกรรมการบรษัิทย่อยทกุบรษิทั โดยมหีน้าทีด่�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

เพือ่ประโยชน์ท่ีดทีีส่ดุของบรษิทัย่อย และให้คณะกรรมการบริษทัย่อย รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส ซ่ึงในเรือ่งท่ีส�าคญัใน
ระดบัเดยีวกบัทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัย่อย จะต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อนทีจ่ะไป
ลงมต ิหรอืใช้สิทธิออกเสยีงด�าเนินการได้ ทัง้นี ้การส่งกรรมการเพือ่เป็นตวัแทนในบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ

นอกจากนี ้บริษทัฯ ก�าหนดระเบยีบผู้บรหิารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัย่อยนัน้ ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมีข้อบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการที่
เกีย่วโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ หรอื การท�ารายการส�าคญัอืน่ใดของบรษัิทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การจดัเก็บขอ้มลู และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อยใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวม มาจัดท�างบการเงนิรวมได้ทนั 
ก�าหนดเวลาด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัฯ มีนโยบายและวธิกีารในการดแูลผูบ้รหิารในการน�าข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ซ้ือขายหลักทรพัย์ 

โดยเฉพาะในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างท่ีหลักทรัพย์ของบริษทัฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในบริษทัฯ ดงันี้
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• การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตาม 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บรษิทัฯ จะก�าหนดให้กรรมการ และผู้บรหิารของบริษทัฯ รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกักรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

• บริษัทฯ จะด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย ์
 ของบรษิทัฯ ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถงึบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนกังาน 
 หรอืผูบ้รหิารไม่ให้ความร่วมมอื หรอืหากพบว่าผูบ้รหิารได้ใช้ข้อมูลภายในหรอืมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีบรษัิทฯ ได้รบัความเสยีหาย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน IRCP IT Green INEC TVT IRCP Cloud 
Services*

HRCP* รวม

ค่าสอบบัญชี 
(บาท) 

(Audit Fee)

1,020,000 780,000 205,000 205,000 70,000 70,000 2,350,000

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด
เป็นค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม เนื่องจากเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อเดือนกันยายน 2558

7. การปฏิบตัิตามหลกัการก�กบัดูแลกิจำการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หลกัการประพฤติปฏิบตัิและจำรรยาบรรณ
โดยทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อพงึ 

ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์ การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดประชมุคณะกรรมการบรษิทั และ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งสถานที่จัดประชุมได้จัดให้อยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่ก�าหนดใน 
ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และได้จดัส่งสารสนเทศของบรษิทัฯ ให้กับผูถ้อืหุน้ ได้ศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• พนักงานบริษัทฯ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�าร่วมกัน
• ลกูค้า : บรษิทัฯ ให้การบรกิารกบัลกูค้าอย่างมคีณุภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างด ีโดยเน้นให้ความ 

 ส�าคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
• คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
• ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส 
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การประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมด้วยเวลาทีเ่พียงพอ และได้มกีารส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัในการ 

แสดงความเหน็และตัง้ค�าถามได้เมือ่ต้องการ ตามกฎระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีเ่สนอ นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทกุคน 
ในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

ภาวะผู้น�และวิสยัทศัน์
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 ได้มมีาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาอนมัุตริายการ 

ระหว่างกัน โปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด และในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และไม่ม ี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ  
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

  
จำริยธรรมธุรกิจำ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)  

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถงึบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
เป็นส�าคัญ พร้อมกับได้มีการก�าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งได้ก�าหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการก�าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จากข้อบงัคบับรษิทัฯ ทีก่�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่บรษิทัฯ ได้มกีารถ่วงดลุของกรรมการ 

ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนกรรมการทั้งหมด (คน) 8 8 9 9 9

จ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัท (คน) 5 5 6 6 6

การรวมหรือแยกต�แหน่ง
ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นกรรมการอสิระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ  
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีไ่ม่เป็นลกูจ้างของบรษัิทฯ จ�านวน 6 คน ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 4 คน จะท�าให้เกดิการถ่วงดลุ 
และการสอบทาน การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
• บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มี 

 การจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับ 
 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน ทัง้นี ้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะได้รับค่าตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน 
 ของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน

• บรษัิทฯ ก�าหนดให้ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงให้สอดคล้องกบัผลงานของบรษิทัฯ และการปฏบิตังิาน 
 ของผู้บริหารแต่ละคน

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

 ตามที่ ก.ล.ต. ก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
บริษทัฯ ก�าหนดให้มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 3 เดือนต่อครัง้ (เป็นอย่างน้อย) โดยประธานคณะกรรมการ มนีโยบายส่งเสริมให้มี 

การใช้ดลุยพนิจิทีร่อบคอบและจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอในการประชุม เพือ่ทีจ่ะให้ฝ่ายจดัการเสนอเรือ่งและสามารถอภปิรายปัญหาส�าคญัได้อย่าง 
รอบคอบโดยทัว่กนั โดยบรษิทัฯ ได้น�าส่งหนงัสือเชญิประชมุคณะกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมต่างๆ ให้คณะกรรรมการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ตามทีก่�าหนดในข้อบงัคับบรษัิทฯ ยกเว้นในวาระเร่งด่วน โดยก�าหนดให้กรรมการมหีน้าทีต้่องเข้าประชมุคณะ
กรรมการทุกครัง้ ยกเว้นในกรณทีีม่เีหตผุลพเิศษ โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย แต่ละท่านสรปุได้ดงันี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2558

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ/
กรรมการอิสระ

12/13 - - - 1/1

พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ/ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ

13/13 5/5 - 4/4 1/1

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ 
กรรมการบริหาร

13/13 - 1/1 - 1/1

นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ 
กรรมการบริหาร

13/13 - 1/1 - 1/1

นายดล เหตระกูล กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ

13/13 - 1/1 3/4 1/1

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการอิสระ

12/13 - 1/1 - 1/1

นายธนา เบญจาทิกุล กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ

13/13 5/5 - 4/4 1/1

นายสุวรรณ ด�าเนินทอง* กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ

8/9 4/4 - - 1/1

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ

12/13 5/5 - - 1/1

*หมายเหตุ ในปี 2558 นายสุวรรณ ด�าเนินทอง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ  
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ครั้งที่ 5/2558 และเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ ตรวจสอบครั้งแรก ครั้งที่ 2/2558
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม
IRCP ตระหนกัถึงความส�าคญัและพร้อมส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิ 

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการก�าหนดค�าขวัญ “สร้างคณุค่าสูค่วามยัง่ยนื” ให้พนกังานทุกคน 
นกึถงึ เตอืนใจ ให้ปฏิบตังิาน โดยค�านงึถงึการสร้างคณุค่าและเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมรอบตวั เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืถาวรทัง้แก่ตนเอง องค์กร และสงัคม 
แวดล้อม จงึได้จดัตัง้ให้มกีลุม่กจิกรรม CSR IRCP ข้ึน โดยมตีวัแทนจาก 
แต่ละหน่วยงานมาร่วมกนัคดิ และจดักจิกรรมเพือ่ตอบสนองนโยบาย
ดงักล่าว 

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. จดังานวันเกิดประจ�าเดอืน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังาน 
ทีเ่กดิในเดือนเดยีวกนัได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ท�าความรูจั้ก และเกดิ 
สมัพนัธภาพทีด่แีก่พนกังานทีอ่ยูต่่างที ่ต่างหน่วยงาน ซึง่จะส่งผลดต่ีอ 
การท�างานข้ามหน่วยงานในอนาคต เกดิบรรยากาศการท�างานท่ีด ีติดต่อง่าย  
เข้าใจง่าย ช่วยกนัแก้ปัญหา เกิดการท�างานเป็นทีมท่ีมีประสทิธภิาพ 

2. สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้ชมรมกฬีา โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือเป็น 
การสนบัสนนุให้พนกังานเล่นกีฬาและสนัทนาการต่างๆ เป็นการสร้างเสรมิ 
สขุภาพทีดี่ทัง้กายและใจ ท้ังยังท�าให้เกดิการท�ากจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่  
เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดความชดัแย้งในการท�างาน 
ได้บางส่วน โดยปัจจบุนัมกีารจัดต้ังชมรมไปแล้ว 2 ชมรม คือแบดมินตนั  
และฟุตซอล 

3. จดัการแข่งขันกฬีาภายใน โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างเสริม 
สขุภาพพลานามยั และความสามคัคใีนหมู่พนกังานของกลุม่บริษทั IRCP  
โดยรูปแบบงานมีการแบ่งพนักงานไปอยู่ตามสีต่างๆ คละกลุ่มกัน 
มีการแข่งขันกีฬาแบบจริงจัง อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ 
ละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์ เช่น บอลลูนบั๊ม วิ่งเลข บอลสามัคคี 
เป็นต้น  รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ให้เกิดความสนุกสนานเรียก
รอยยิ้ม ท�าให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน    

วิสยัทศัน์และพนัธกิจำ
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลากหลายด้าน ICT 

มีความเป็นผู้น�าด้านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

ค�นิยม
I Integrity    ความซื่อสัตย์ 
กลุม่บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ต่อลูกค้า 

และผู้เกี่ยวข้อง  
R Responsibility   ความรับผิดชอบ  
กลุม่บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบในการส่งมอบ

สนิค้าและบริการด้วยคุณภาพ และเน้นการใช้งานท่ีก่อประโยชน์สงูสดุ
ของลูกค้าเป็นส�าคัญ

C Competency    ความสามารถ  
กลุม่บรษิทัฯ จะมุง่มัน่พฒันาความรู ้ความสามารถ ของทมีงาน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าเสนอและสร้างความม่ันใจให้กับคู่ค้า และจะ
พัฒนาไปตามคลื่นของเทคโนโลยี

P Partnership   ความร่วมมือ 
กลุม่บรษิทัฯ จะเน้นความร่วมมอืกับพนัธมติร เพือ่ค้นคว้าหา

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาน�าเสนอให้กบัองค์กร เพือ่ให้ประเทศไทยพฒันา
แข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคได้

นบัต้ังแต่บรษิทัฯ ก่อต้ังในปี 2529 จากการเร่ิมต้นคิดค้น วจิยั
พฒันาระบบภาษาไทยบนคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ท�าให้บรษิทัฯ มคีวาม 
เจริญเติบโตก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนพัฒนาธุรกิจมาตามคลื่นของ
เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็มาจนถงึปัจจุบนั รวม 30 ปี ซึง่ 
การด�าเนนิธรุกจิดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูก่้อตัง้ได้ยดึแนวทาง
การด�าเนินธรุกจิด้วยความเป็นธรรมกบัผู้เกีย่วข้องทัง้หมด โดยเริม่ต้น 
ต้ังแต่การจัดหาผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ความส�าคญักบัทมีงาน  
พนกังาน ค�านงึถงึสวสัดภิาพพนกังาน สิง่แวดล้อมการท�างาน ส่งเสรมิ
การเรยีนรูแ้ละการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง จดัให้มรีะบบสวสัดกิาร 
รักษาพยาบาล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ห้องออกก�าลังกาย จัดให้ม ี
วันเวลาพักร้อนของพนักงานให้เพียงพอ รวมถึงการสร้างสรรค์ให้ 
สถานที่ท�างาน เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

2. การด�เนินงานและการจำดัท�รายงาน
บรษิทัฯ มกีารจดัท�ารายงานโดยเปิดเผยรายละเอยีดผ่านรายงาน 

ประจ�าปี 56-1 และรายงานการพฒันาความยัง่ยืน นอกจากนีใ้นส่วน
ของการด�าเนนิงานบรษิทัฯ มนีโยบายคณุภาพ “มุง่มัน่พฒันาสนิค้าและ 
บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” และ
ค�าขวญัประจ�าใจ “สร้างคณุค่าสูค่วามยัง่ยนื” ให้พนกังานนกึถงึ สร้าง
ให้เป็นวฒันธรรมองค์กรให้ทกุคนมีจติส�านึก รูจ้กัสร้างคณุค่าในกรอบ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การด�าเนินการและการ
รายงานในส่วนของกิจกรรมเพ่ือสังคมของกลุ่ม CSR IRCP ได้มีการ
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เสนองบประมาณเป็นรายปี และมีการด�าเนนิการและตดิตามรายงาน
ผลรายเดือนและรายไตรมาสต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร

ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะต้องเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง
ป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ท้ังนี้บริษัทฯ ได้เลือกผลิตภัณฑ์
จากบริษัทชั้นน�าที่โรงงานซึ่งได้รับการรับรองและมีมาตรฐานสากล  
เช่น ISO, UL เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ HP, DELL, IBM, 
SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทฯ  
ยังมีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม  
และมีช่องทางให้พนักงานและลูกจ้าง สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น 
หรือร้องเรียนต่อกรรมการได้

3. กิจำกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
(After Process)

IRCP มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมุ่งท�าประโยชน์สร้างคุณค่าทั้งระดับ
ปัจเจกบุคคล และระดับชุมชน ซ่ึงมีวิธีการในหลายรูปแบบ ทั้งจาก
การจดักจิกรรมแบบตัง้โครงการเอง หรอืการเข้าร่วมกบักจิกรรมทีก่ลุม่
องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามวตัถปุระสงค์ต่างๆ  
เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการด�าเนินการที่เป็นสาธารณะกุศลต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะภาคสมัครใจ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร โดยกจิกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วนับแต่
เริ่มก่อตั้งกลุ่ม CSR IRCP มีดังต่อไปนี้

1. โครงการอาสาสร้างห้องสมุดดิน เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 
2557 ณ โรงเรียนวัดส�ามะกัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โครงการนี้อาสาสมัครของ IRCP ได้ร่วมกันท�าบุญสร้างห้องสมุดดิน
ให้เด็กๆ อนัเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยพฒันาสงัคมของประเทศแล้ว ยงั
ได้ความรู้เทคนคิการท�าบ้านดิน เฟอร์นิเจอร์ดินเบ้ืองต้น ได้สร้างสรรค์
งานปั้นดินตามจินตนาการของตัวเอง แล้วยังได้รู้จัก พบปะกับเพื่อน
อาสาจากทีต่่างๆ ต่างอาชีพ ต่างภมิูล�าเนา เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ  
ให้แก่อาสาสมัคร IRCP ไปในคราวเดียวกัน

2. กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ วันหัวใจโลก 2557 ณ 
สวนหลวง ร.๙ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 จัดโดยมูลนิธิ
หัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น 
โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคหัวใจในพระอุปถมัภ์ สมเดจ็พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมเพ่ือการดูแล
ตนเองส�าหรับโรคเรื้อรัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ 
กรงุเทพมหานคร เน่ืองในวนัหวัใจโลก ครัง้ที ่15 ขององค์การอนามยัโลก  
(WHO) เพื่อกระตุ้นเตือนในประชาชนชาวไทย ให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการดูแลสุขภาพ เพ่ือปลอดจากการเป็นโรคหัวใจร่วมกับ
ชาวโลก

3. IRCP เข้าร่วมกับบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย 
CSR CLUB maiA รวมพลงัสร้างสปัปายะ ท�ากจิกรรม 5ส ในโครงการ  

“วดัสร้างสขุ คนสร้างชาต ิพทุธศาสน์ สร้างใจ” สร้างสงัคมแห่งความสุข  
ที่จัดโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ส�านกังานเขตสาทร และชุมชน
ในพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 

4. โครงการ Wireless นี ้พีใ่ห้น้อง วนัที ่23-25 ตลุาคม 2557  
ณ โรงเรยีนบ้านห้วยบง จ.ตาก โครงการนีม้แีนวคดิจากการน�าผลิตภณัฑ์ 
ของบริษัทฯ ท่ีเหลือใช้ ค้างสต๊อก น�าไปท�าให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  
ซึ่งริเร่ิมโครงการโดยบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (ITDC) ซึ่งเป็น 
บริษัทในเครือของ IRCP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครือข่าย  
ได้น�าอาสาสมัคร ไปติดตั้งอุปกรณ์ Wireless และแนะน�าวิธีใช้งาน  
การต้ังค่าและการดูแลรักษาเบื้องต้นให้แก่คณะครู และนักเรียน 
โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.ตาก 

5. กิจกรรมบริจาคโลหิต หนีผีมาให้เลือด วันที่ 31 ตุลาคม 
2557 ณ สภากาชาดไทย ซึ่งตรงกับวัน Halloween พอดี กิจกรรมน้ี 
ถือเป็นสาธารณะกุศลที่อาสาสมัคร IRCP วางแผนด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องทุกๆ 4 เดือน โดยธนาคารเลือดยังคงต้องการรับบริจาค 
เลือดอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากการขาดแคลน ผู้ต้องการเลือดยังมี 
อยู่สูง ในขณะที่จ�านวนผู้บริจาคยังมีไม่มากนัก 

6. โครงการวัดสะอาด สว่าง สงบ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 
ณ วัดสนุทรธรรมมกิาราม จ.นนทบรุ ีโดย IRCP และบริษทัในเครอืได้
ร่วมกนับรจิาควสัดอุปุกรณ์และเครือ่งมอืทีเ่กีย่วกบัความสะอาด สว่าง 
สงบ อาทิ เครื่องฉีดน�้า สายยาง ไม้ม็อบ ที่โกยผง ไม้กวาด หลอดไฟ 
และพดัลม เป็นต้น รวมทัง้จดัให้พนกังานในกลุม่บรษิทั IRCP ได้ร่วม 
ท�าความสะอาดพื้นรอบบริเวณพระอุโบสถ ตรวจสอบและเปลี่ยน 
หลอดไฟรอบพระอุโบสถ ตลอดจนถึงการติดตั้งพัดลมในพระอุโบสถ  
เพือ่เป็นสาธารณะกศุล พฒันาชมุชนและสภาพแวดล้อมให้มสุขลักษณะ 
ที่ดี น่าอยู่

7. กิจกรรม “ก�าจัด Alien Species” วันที่ 17 มกราคม 2558  
ณ อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสมีา โดยกลุม่ CSR IRCP น�าคณะ 
พนกังาน IRCP Group ประมาณ 120 ท่าน ไปร่วมก�าจดัวชัพชืตามถนน 
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง 
และน�าคณะพนักงานท่องเที่ยวพักผ่อนประจ�าปี ณ ที่พักใกล้เคียง

8. กิจกรรมวัดปลอดภัยไร้โจร วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ 
วัดเลียบ อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี โดยกลุ่ม CSR IRCP น�าอปุกรณ์ DVR 
และกล้อง CCTV ไปติดต้ังรอบโบสถ์ ศาลาและกุฏิพระสงฆ์ จ�านวน 
16 จุด เพื่อความปลอดภัยของพระสงฆ์และทรัพย์สินของวัด 

9. กจิกรรมทอดกฐิน วนัที ่22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรยีน 
หนองแวงวทิยานุกลู จ.กาฬสินธุ ์โดย IRCP Group ร่วมกบัการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย ท�าการทอดกฐิน มอบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์กีฬา  
เพือ่ใช้ในกจิการด้านการศกึษา สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีนการเรยีนรู้  
แก่นักเรียนในชนบท
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4. แนวทางการปฏบิตัเิพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการป้องกนั
การมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชั่น

บริษัทฯ ได้เห็นความส�าคัญของการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการของ 
บริษัทฯ ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง
ดังกล่าว เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารงานภายใต้นโยบายการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ และบรษิทัฯ ได้ให้การสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การรณรงค์การต่อต้านการคอร์รปัชัน่ พร้อมทัง้ให้กรรมการบรษิทัฯ ที ่
เป็นผู้บรหิาร เหน็ความส�าคญัและถ่ายทอด ท�าความเข้าใจกับผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้น�าไปอธิบายและให้ความรู้กับ
พนักงานในหน่วยงานทุกคน 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารประกาศนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่ในองค์กร ให้ทราบโดยทัว่กนั และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ตลอดจนพนกังานทกุคน ลงนามรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศบริษัทฯ ที่ 5/57) ดังนี้

บริษทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พนกังานชัว่คราวของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การ
สนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ 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 หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด และ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแล้วเท่านั้น

3. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ของบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคับบญัชา พนกังานทุกคนทกุระดบั ผูส่้งมอบ 
หรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏบิตัเิพือ่ให้การด�าเนนิการด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่บรรลุ 
ตามนโยบายที่ก�าหนด

4. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้
สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเกีย่วข้องรวมถงึหลกัปฏบิตัด้ิานศลีธรรม โดย
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. บรษิทัฯ ไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สินบนในทกุรปูแบบ 
ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อ
การกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ 
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อ 
โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่าเสมอ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย  
การตลาด จัดซื้อ งานส่งเสริมการขาย งานบัญชี การเงิน

7. บริษัทฯ จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตและ
คอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนักงานเพือ่ส่งเสรมิ 
ความซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีความรับผดิชอบ  
รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

8. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส
และถูกต้องแม่นย�า

9. บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารหลากหลายช่องทางเพือ่ให้ 
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ  
โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการ 
แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

10. บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตาม
กฎหมายสูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 โดยมกีรรมการอิสระทัง้ 6 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบรหิารแล้วสรปุได้ว่า  
จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคอื การควบคมุภายในองค์กร กระประเมนิความเสีย่ง การควบคมุ 
การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวามเพียงพอ 
และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน 
ในเรือ่งการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยให้ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรอื 
ผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ  รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างเพยีงพอแล้ว

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2556 ครัง้ที ่4/2556 ได้แต่งตัง้ บรษิทั ไอษ์ธวนิ จ�ากัด ให้ปฏบิตัหิน้าที ่
ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ซึง่ บรษิทั ไอษ์ธวนิ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ ์ธโนปจัยโยธิน ต�าแหน่ง  
ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัขิอง  
บรษิทั ไอษ์ธวิน จ�ากัด และ นายพงษ์ศกัดิ ์ธโนปจยัโยธนิ แล้วเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ  
และมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธรุกจิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ มาเป็นระยะ 6 ปี  
เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสตูร แนวทางการตรวจสอบบญัชีรายได้ และรายจ่าย  
หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหม่ล่าสดุ เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัได้แต่งตัง้นายสมศกัดิ ์รตันนชิาญ  
ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก คือบริษัทฯ
ไอษ์ธวิน จ�ากัด ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 ทีผ่่านมา บรษิทั ไอษ์ธวิน จ�ากัด โดย นายพงษ์ศักด์ิ ธโนปัจจยัโยธนิ ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ และทีมงานได้ท�าหน้าทีต่รวจสอบ 
ภายในตามแผนงานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ซึง่แผนงานตรวจสอบได้ผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ว และผลจากการตรวจสอบ 
ได้รายงานเข้าสู่คณะกรรมการบรษิทัฯ และได้ทบทวนถงึระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ จนมคีวามมัน่ใจว่า ระบบการควบคมุ 
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกนั
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 6 ของงบการเงินแล้ว การท�ารายการระหว่างกันนี้ 
เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

2. ขั้นตอนการอนุมตัิเข้าท�รายการระหว่างกนั
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท�ารายการระหว่างกนักับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นก่อนท�ารายการ ท้ังน้ีขึน้อยู่กับขนาดรายการตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรกต็าม รายการ
ทีก่รรมการหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้กรรมการซึง่
มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให ้
ผู้รับมอบสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
กบับริษทัฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ หรอืได้รบัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีก่รรมการอิสระ 
เข้าร่วมประชุมและได้กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว 

3. นโยบายการท�รายการระหว่างกนัในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าว ทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตว่ามคีวามสมเหตสุมผลและได้รบั 

อนุมัติตามขั้นตอนและของประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�คัญ

1. ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางสรปุรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงินทีส่�าคญัในระยะเวลา  
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2556-2558 เป็นดังต่อไปนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,053,527 9.10 140,625,697 10.73 138,968,720 15.85

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 735,253,068 67.58 984,813,711 75.12 533,657.829 60.87

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ครบ
ก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี

674,877 0.06 1,944,907 0.15 1,825,320 0.21

สินค้าคงเหลือ 119,003,708 10.94 72,441,179 5.53 40,899,462 4.67

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20,230,562 1.86 10,963,894 0.84 19,842,226 2.26

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 974,215,742 89.55 1,210,789,388 92.36 735,193,557 83.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 71,290,000 6.55 71,290,000 5.44 107,715,913 12.29

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11,459,693 1.05 - - - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 630,843 0.07

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ถึงช�าระ
ก�าหนดเกินกว่าหนึ่งปี

- - 674,877 0.05 2,619,783 0.30

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,772,783 1.54 15,930,784 1.22 12,981,931 1.48

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 189,205 0.02 92,657 0.01 224,525 0.03

สิทธิการเช่า 3,371,077 0.31 4,231,785 0.32 5,092,486 0.58

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,824,913 0.35 1,733,063 0.13 1,518,136 0.17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,189,445 0.63 6,186,573 0.47 10,751,968 1.23

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 113,727,116 10.45 100,139,739 7.64 142,207,683 16.14

รวมสินทรัพย์ 1,087,942,858 100.00 1,310,929,127 100.00 876,729,142 100.00
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รายการ
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

บาท % บาท % บาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

173,086,883 15.91 372,241,072 28.40 101,381,349 11.56

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 337,940,450 31.06 341,302,282 26.04 329,236,179 37.55

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

1,380,606 0.13 1,131,202 0.09 561,126 0.06

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,374,367 0.31 13,819,698 1.05 1,655,051 0.19

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 67,725,687 6.23 80,219,983 6.12 36,260,088 4.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน 583,507,993 53.63 808,714,237 61.69 469,093,793 53.50

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

3,661,270 0.34 3,443,645 0.26 402,387 0.05

ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน 10,803,241 0.99 9,327,695 0.71 7,732,712 0.88

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,464,511 1.33 12,771,340 0.97 8,135,099 0.93

รวมหนี้สิน 597,972,504 54.96 821,485,577 62.66 477,228,892 54.43

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 267,116,009 หุน้ มลูค่าหุน้ละ  
1 บาท (2556 และ 2555 : หุ้นสามัญ 
87,744,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) 320,536,266 267,116,009 175,489,000

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หุน้สามญั 267,116,009 หุน้ มลูค่าหุน้ละ  
1 บาท (2556 และ 2555 : หุ้นสามัญ 
87,744,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท) 254,267,678 23.37 210,321,988 16.04 175,489,000 20.02

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 117,014,380 10.76 109,015,000 8.32 109,105,000 12.43

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 25,426,768 2.34 21,032,199 1.60 17,548,900 2.00

ยังไม่ได้จัดสรร 79,151,985 7.28 141,433,720 10.79 96,729,525 11.03

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - 149,694 0.02

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 475,860,811 43.74 481,802,907 36.75 398,932,119 45.50

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

14,109,543 1.30 7,640,643 0.58 568,131 0.06

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 489,970,354 45.04 489,443,550 37.34 399,500,250 45.57

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,942,858 100.00 1,310,929,127 100.00 876,729,142 100.00
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รายการ
 31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

บาท % บาท % บาท %

ก�าไรขาดทุน

รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 780,720,377 63.11 1,286,902,690 77.27 686,876,258 65.62

รายได้จากการขาย 448,363,260 36.24 360,428,038 21.64 335,496,513 32.05

รายได้อื่น 8,018,349 0.65 18,041,997 1.09 24,360,973 2.33

รวมรายได้ 1,237,101,986 100.00 1,665,372,725 100.00 1,046,733,744 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ 619,321,194 50.06 1,033,479,945 62.06 562,376,369 53.73

ต้นทุนขาย 361,694,362 29.24 288,966,808 17.35 268,564,246 25.66

ค่าใช้จ่ายในการขาย 39.240,250 3.17 41.907,557 2.52 30,183,291 2.88

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122,935,043 9.94 111,836,793 6.72 99,438,246 9.50

รวมค่าใช้จ่าย 1,143,190,849 92.41 1,476,191,103 88.64 960,562,152 91.77

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

93,911,137 7.59 189,181,622 11.36 86,171,592 8.23

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในบรษิทัร่วม 1,040,307 0.08 - - - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 92,870,830 7.51 189,161,622 11.36 86,171,592 8.23

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 18,960,882 1.53 19,156,318 1.15 8,922,421 0.85

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 73,909,948 5.97 170,025,304 10.21 77,249,171 7.38

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,567,651 1.34 35,732,786 2.15 16,477,763 1.57

ก�าไรส�าหรับปี 57,342,297 4.64 134,292,518 8.06 60,771,408 5.81

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน 
หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - 7,784 000

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

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

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณติศาสตร์
ประกนัภยั-สทุธิจากภาษีเงนิได้

- - - - 2,177,619 0.21

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - (149,694) (0.01) 2,169,835 0.21

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 57,342,297 4.64  134,142,824 8.05 62,941,243 6.01

ตารางสรุปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยส�าหรับงวด ปี 2556-2558 (ตรวจสอบแล้ว)
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ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับงวด ปี 2556-2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

รายการ
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 245,400,335 -245,252,266 5,001,412

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -18,869,679 39,160,318 -23,048,321

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน -268,102,826 207,748,925 14,899,691

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 41,572,170 1,656,977 -3,147,218

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 140,625,697 138,968,720 142,115,938

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 99,053,527 140,625,697 138,968,720
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2. การแสดงอตัราส่วนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556-2558

รายการ 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.50 1.57

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.47 1.41 1.48

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.43 2.17 2.39

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 255 168 152

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.25 23.34 22.14

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 36 16 16

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 2.81 4.37 2.84

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 130 83 129

วงจรเงินสด (วัน) 161 101 39

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร 
(Profitability Ratio

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 20.18 19.72 18.72

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 5.97 10.21 7.38

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) 4.64 8.06 5.81

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.71 30.21 16.32

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.78 12.28 7.71

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 282.56 696.64 320.17

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.03 1.52 1.33

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 
(Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 1.68 1.19

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 4.90 9.88 9.66

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 73.64 91.47 72.46

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 1.93 2.33 4.55

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.22 0.53 0.29

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.22056 -

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.40 0.50

หมายเหตุ ก�าไรต่อหุ้นค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่
ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นของปี 2556 และ 2557 เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับปี 2558 ได้
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การวิเคราะห์และค�อธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม
ในปี 2558 ต่อเนือ่งจากปี 2557 รฐับาลของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาต ิได้เข้ามาบรหิารประเทศท�าให้สถานการณ์ทางการเมอืง
ของประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และท�าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ลงทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรกลับตกต�่า ท�าให้
เศรษฐกิจไทยไม่เติบโตเท่าที่ควร และยังเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปี 
กดดันให้เศรษฐกจิของประเทศไทยยงัเตบิโตไม่ได้ตามเป้าหมาย ความ
รวดเร็วในการอนุมัติโครงการการลงทุนพื้นฐานของรัฐล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงกระทบ 
กับรายได้กลุ่มบริษัทฯ ประเภทโครงการ ซึ่งได้แก่ หน่วยธุรกิจ 
โทรคมนาคม (Telecom) หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (INEC) หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม 
(TVT) และหน่วยธรุกจิระบบวิทยแุละโทรทศัน์ (DB) ซ่ึงต้องพึง่พาจาก
การประมูลโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หลายโครงการได้เลื่อน
การประมูลโครงการออกไป หลายโครงการไม่สามารถตรวจรับงานที่
บรษิทัฯ ก�าลงัส่งมอบงานได้ โดยทางอ้อม กระทบกบัรายได้กลุ่มบรษิทัฯ
ประเภทไม่ใช่โครงการ ซึ่งได้แก่ หน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR) 
และหน่วยธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอที ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร 
(ITG) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปจ�าหน่ายในโครงการกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอีกทอดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การ 
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ อยู่ในอตุสาหกรรมทางด้านสารสนเทศไอท ีสารสนเทศ 
โทรคมนาคม และทางด้านระบบวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง ท�าให ้
กลุม่บรษิทัฯ ยงัสามารถมีผลการด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ได้ ทัง้นีเ้นือ่งจาก  
ประเทศไทยยงัต้องพึง่พงิการพฒันาเศรษฐกจิ และขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ด้วยระบบสารสนเทศต่างๆ และท่ีส�าคัญ ในปี 2557-2559 รัฐบาล
ได้มีนโยบายการเปล่ียนผ่านระบบแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์จากระบบ 
อนาล็อก เป็นระบบดิจิตอล และกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนเตรียม
ความพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตลอดเวลา ท�าให้ผลการ
ด�าเนินงานในปี 2558 ของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีก�าไรสุทธิได้

และด้วยวสิยัทศัน์ของกลุม่บรษิทัฯ ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิหลากหลาย 
ด้าน ICT กลุ่มบริษทัฯ จงึได้ขยายธรุกจิไปยงัอตุสาหกรรมสารสนเทศ 
ต่างๆ โดยฝ่ายบริหารเห็นว่า นโยบายของทางภาครัฐบาลที่ประกาศ 
เดินหน้า การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลย ีหรอืทีเ่รยีกว่า ดิจติอล
อีโคโนมี ่(Digital Economy) ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ เหน็โอกาส และทศิทาง 
ที่จะสามารถขยายธุรกิจทางด้านสารสนเทศ ให้เจริญเติบโตต่อไปใน
ช่วง 1-5 ปีนี้ โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญ 
อีก 2 หน่วยธุรกิจ คือ บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด เพื่อ 
ด�าเนินธุรกิจที่ให้บริการบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated Cloud  
Service Agency) เช่น ให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ ให้บริการเช่าพื้นที่ 

โดยได้จับมอืกับพันธมติรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดหวัง 
ในการรองรับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่ก�าลังมีบทบาท 
การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย มุ่งเน้นลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านสารสนเทศ 
ไอทเีกีย่วกบัการดูแลสขุภาพและการแพทย์ โดยกลุม่บรษิทัฯ มองเหน็
อนาคตว่า สนิค้าและอุปกรณ์ด้านไอท ีจะเข้ามามบีทบาทในการดแูล
สขุภาพและทางการแพทย์มาก ในขณะทีป่ระเทศไทยก�าลงัเข้าสูส่งัคม
ผูส้งูอาย ุการใช้บรกิารของผูป่้วยมแีนวโน้มจากการแก้ไข (Corrective) 
เป็นการป้องกนั (Preventive) มากขึน้ การบนัทกึประวตัคินไข้จากการที่ 
แพทย์เป็นผู้จดบันทึก หรือเป็นผู้ป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ เป็นการ 
พูดเพื่อให้ระบบไอทีแปลงเป็นตัวอักษร (Speech to Text-Text to 
Speech) โดยกลุ่มบริษัทฯ หวังว่านอกจะด�าเนินธุรกิจ ยังเป็นการ 
ช่วยยกระดบัสงัคมไทย และพัฒนาประเทศไปสูค่วามเจริญยิง่ขึน้ๆ ไป 
สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันได้ 

2. ผลการด�เนินงานและความสามารถในการท�
ก�ไร

ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้รวมจ�านวน 1,237.10 ล้านบาท  
ลดลงจ�านวน 428.27 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 25.72 จาก 
ปี 2557 ที่มีรายได้รวมจ�านวน 1,665.37 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ 
มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 57.34 ล้านบาท หรือ ก�าไรสุทธิ 0.22 บาทต่อ
หุน้ ในขณะทีปี่ 2557 มผีลก�าไรสทุธ ิ134.29 ล้านบาท หรอื ก�าไรสุทธิ 
0.53 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากดังนี้

รายได้จำากการพฒันาระบบ และรายได้จำากการขาย
รายได้จากการพัฒนาระบบ
รายได้จากค่าบรกิารพฒันาระบบ เป็นรายได้จากธรุกจิประเภท

โครงการมาจาก ธรุกิจหน่วยธรุกิจโทรคมนาคม (Telecom) หน่วยธรุกจิ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้
บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (INEC) หน่วยธรุกิจระบบสนบัสนนุ
ธุรกจิโทรคมนาคม (TVT) และหน่วยธุรกจิระบบวทิยุและโทรทศัน์ (DB)  
โดยในปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้จากการพฒันาระบบจ�านวน 780.72  
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 63.11 ของรายได้รวม ลดลงจ�านวน 506.18 
ล้านบาท หรอื ลดลงคดิเป็นร้อยละ 39.33 จากปี 2557 ทีมี่รายได้จาก 
ค่าบรกิารการพัฒนาระบบ จ�านวน 1,286.90 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  
77.27 ของรายได้รวม ท้ังนีส้าเหตมุาจากในระหว่างปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ 
ไม่มีการชนะโครงการใหญ่ๆ แต่ในขณะที่ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ชนะ
โครงการใหญ่ จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าบางมด เป็นโครงการ  
Smart Classroom มูลค่าโครงการรวม 633 ล้านบาท 
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รายได้จากการขาย
รายได้จากส่วนงานขายส่วนใหญ่ มาจากหน่วยธรุกจิช่องทาง

จัดจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร (ITG) และหน่วย
ธรุกจิการผลิตซ�า้ซอฟต์แวร์ (AR) และจัดอยูใ่นส่วนของรายได้จากธรุกจิ
ประเภททีไ่ม่ใช่โครงการ โดยในปี 2558 มรีายได้จากการขาย จ�านวน 
448.36 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 36.24 ของรายได้รวม เพิม่ข้ึน 
จ�านวน 87.93 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.40 เมื่อ 
เทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้จ�านวน 360.43 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 21.64 ของรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของยอดขายดังกล่าว เป็น
ผลมาจากสนิค้าทีก่ลุม่บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพดี  
และเป็นที่ต้องการของตลาด ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไอที 
โดยทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการเงินการ
ธนาคาร มีความต้องการสูง ประกอบนโยบายการท�าการตลาดแบบ 
พันธมิตรของกลุ่มบริษัทฯ ท�าให้รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้า 
ไปยงัภมูภิาคได้ โดยในปี 2558-2559 กลุม่บริษทัฯ จะขยายตลาดไปยัง 
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะไปตัง้ส�านกังานตวัแทนทีป่ระเทศ สปป. ลาว 
เป็นประเทศแรก และขอเป็นตวัแทนสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายภายในประเทศ 
สปป. ลาว แต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อจัด 
ฝึกอบรมหน่วยงานในประเทศดงักล่าวให้มคีวามรู้ ความสามารถในการ 
ใช้ข้อมลูทางระบบไอท ีและรูจ้กัการป้องกนัรกัษาความปลอดภัย และ
เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาในประเทศต่อไป 

รายได้อื่น
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 8.02 ล้านบาท 

ลดลงจ�านวน 9.93 ล้านบาท จากปี 2557 ท่ีมีรายได้อืน่จ�านวน 17.95  
ล้านบาท ทัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากในปี 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มกี�าไร 
จากอตัราแลกเปล่ียนและก�าไรจากการขายเงนิลงทนุบรษิทั ไอที กรนี  
จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด) ให้กับ
พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของ 
และมีจิตส�านึกเดียวกันในการปฏิบัติงาน

ต้นทุนค่าบริการพฒันาระบบและต้นทุนขาย 
ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ
ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ เป็นต้นทุนของส่วนงาน

ประเภทโครงการ โดยในปี 2558 กลุ่มบรษัิทฯ มต้ีนทนุค่าบรกิารและ 
พัฒนาระบบจ�านวน 619.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.06 ของ 
รายได้รวม และคดิเป็นร้อยละ 79.33 ของรายได้ค่าบรกิารพฒันาระบบ 
ส่วนในปี 2557 กลุม่บรษัิทฯ มต้ีนทนุค่าบรกิารและพฒันาระบบจ�านวน 
1,033.48 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 62.06 ของรายได้รวม และคดิเป็น
ร้อยละ 80.31 ของรายได้ค่าบรกิารพฒันาระบบ ต้นทนุค่าบรกิารและ
พัฒนาระบบลดลงตามสัดส่วนรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบที่ลดลง 
ส่วนอตัราต้นทนุต่อรายได้ค่าบรกิารระบบลดลงเล็กน้อย มีอตัราก�าไร 
ขัน้ต้นดขีึน้ ทัง้นี ้จากการท่ีกลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้จากการพัฒนาระบบ 

จากโครงการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เป็นจ�านวนหลายโครงการ  
ระยะเวลาการด�าเนินโครงการเป็นระยะเวลาสั้นๆ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ
ควบคุมและรักษาระดับอัตราส่วนก�าไรได้ง่ายขึ้น

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย เป็นต้นทุนสินค้าที่ขายของส่วนงานประเภทไม่ใช่ 

โครงการ โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายจ�านวน 361.69  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของรายได้จากการขาย เมือ่เปรยีบเทียบ 
กบัปี 2557 ทีม่จี�านวน 288.97 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 80.17 ของรายได้ 
จากการขาย โดยมีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราต่างประเทศ 
แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการเสนอราคาลูกค้าใน 
ราคาสงูกว่าอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินทนัท ี(Spot Rate) ทัง้นี ้จะท�าให้ 
ลดผลกระทบด้านลบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ

ค่าใช้จำ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั  

162.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของรายได้รวม ส่วนในปี  
2557 มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 153.74 ล้านบาท คดิเป็น 
ร้อยละ 9.23 ของรายได้รวม สาเหตุที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและ 
บริหารต่อรายได้รวมมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น มาจากรายได้รวมบริษัทฯ  
ในปี 2557 ที่มีโครงการใหญ่และสามารถรับรู้รายได้เป็นส่วนใหญ่ จึง
ท�าให้อัตราส่วนในปี 2557 มีการลดลงกว่าปกติ แต่พอมาในปี 2558 
กลุม่บรษิทัฯ ไม่มโีครงการใหญ่พเิศษ กจ็ะกลบัมามอีตัราส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบรหิารมาเป็นปกต ิแต่อย่างไรกต็าม กลุม่บรษัิทฯ ได้ม ี
นโยบายก�าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับช้ันให้พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย 
ในการขายและการบริหาร และก�าหนดงบประมาณให้เหมาะสม  
ตามสดัส่วนของรายได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้ง่ายต่อการควบคุม และการวัดผล  
และความมีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จำ่ายทางการเงิน
ในปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายทางการเงนิ จ�านวน 18.96 

ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 1.53 ของรายได้รวม ลดลงจ�านวน 0.19 
ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกนัปี 2557 ทีมี่ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจ�านวน 
19.16 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินที่มีจ�านวนเงินลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อดูจากอัตราส่วน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิต่อยอดขายกลบัมีอตัราทีเ่พิม่ขึน้ โดยทัง้น้ีมีสาเหต ุ
จากระยะการเกบ็หนีข้องกลุม่บรษิทัฯ มรีะยะเวลายาวนานขึน้จากเดมิปี  
2557 มรีะยะเวลาการรบัช�าระหนีจ้�านวน 168 วนั เป็นจ�านวน 255 วนั 
ในปี 2558 ท�าให้การช�าระคืนหน้ีสนิมีระยะยาวนานขึน้ ในขณะเดยีวกนั
ยอดรายได้รวมของกลุ่มบรษิทัฯ ก็มอีตัราลดลง ทางผูบ้รหิารจึงได้เร่งรดั
การด�าเนินโครงการและให้เก็บเงินอย่างรวดเร็ว เพื่อน�ามาช�าระคืน
ภาระหนีส้นิ เพือ่ลดค่าใช้จ่ายทางการเงนิให้อยูใ่นระดบัเหมาะสมต่อไป
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ก�ไร
ในปี 2558 และ 2557 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 

20.18 และ 19.72 ตามล�าดบั อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 5.97 
และ 10.21 ตามล�าดับ และอตัราก�าไรสทุธร้ิอยละ 4.64 และ 8.06 ตาม 
ล�าดบั โดยในปี 2558 กลุม่บริษทัฯ มีอตัราก�าไรข้ันต้น เพ่ิมขึน้เลก็น้อย 
ทั้งนี้มาจากการที่ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการพัฒนาระบบ
ที่มีโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 
สัน้ๆ หลายโครงการ ท�าให้กลุม่บริษทัฯ รักษาระดบั อตัราก�าไรขัน้ต้นได้  
ส่วนอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน อัตราก�าไรสุทธิ ในปี 2558 ม ี
อัตราก�าไรด�าเนินงาน และอัตราก�าไรสุทธิลดลงนั้น เนื่องมาจากในปี  
2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการพฒันาระบบลดลง ร้อยละ 39.33  
และไม่มีโครงการขนาดใหญ่เข้ามา และโครงการภาครฐัได้ถูกเล่ือนการ 
จดัซ้ือจัดจ้างมาในช่วงปลายปี ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรูร้ายได้ 
ได้ทนั ส่งผลให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 
ที่มีรายได้จากการพัฒนาระบบ จากโครงการ  Smart Classroom ซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่   

3. ความสามารถในการบริหารทรพัย์สิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 กลุม่บริษทัฯ มลีกูหนีก้ารค้า 

และลูกหนี้อ่ืนจ�านวน 735.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.58  
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจ�านวน 249.56 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ  
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2557 ทีม่จี�านวน 984.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ 75.12 ของสินทรัพย์รวม สาเหตุจากรายการที่ลูกหนี้การค้า 
และลูกหนี้อ่ืนลดลงมาจากรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ลดลงกว่า 
ร้อยละ 25.72 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ  
มลีกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย ลูกหน้ีทีย่งัไม่เรยีกช�าระจ�านวน  
431.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 ของลูกหนี้ทั้งหมด และเป็น 
ลูกหน้ีจากความก้าวหน้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานราชการ
และรฐัวิสาหกิจท้ังจ�านวน ลูกหนีก้ลุ่มนีม้คีวามมัน่คงปลอดภยัสงูเพราะ 
เป็นหน่วยงานราชการ แต่มขีัน้ตอนการตรวจรบัระบบงานทีอ่าจล่าช้า 
ได้บ้าง และเป็นลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรบัจ�านวน 21.94 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ 2.98 ของลูกหน้ีทั้งหมด ซึ่งลูกหน้ีกลุ่มน้ีมาจากการรับเช็ค 
ล่วงหน้าในการจ่ายช�าระค่าสินค้าและบรกิารของบรษัิทเอกชน และรอ 
ระยะเวลาในการน�าฝากธนาคารตามก�าหนดระยะเวลาบนเช็ค และ 
ลกูหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระจ�านวน 134.59 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ  
18.31 ของลกูหนีท้ัง้หมด เป็นลูกหน้ีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ได้เรยีกเกบ็ช�าระแล้ว 
จากการส่งมอบสินค้าและการส่งมอบงานตามงวดงานตามสัญญา  
และอยู่ในช่วงระยะเวลาการให้สินเชื่อ และสุดท้ายเป็นลูกหนี้ท่ีครบ
ก�าหนดช�าระแล้วแต่รอรับช�าระอยู่จ�านวน 24.63 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.10 ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เกิด
จากโครงการภาครัฐที่รอการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของระบบราชการ

สินค้าคงเหลือ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 กลุม่บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอื

สทุธจิ�านวน 119.00 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 10.94 ของสนิทรพัย์
รวม เพิ่มขึ้นจ�านวน 46.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31  
ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่มีจ�านวน 72.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  
5.53 ของสนิทรพัย์รวม และด้วยการทีก่ลุม่บรษิทัฯ เป็นกลุม่ทีป่ระกอบ
ธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงค่อนข้างรวดเรว็ 
โดยปกตหิน่วยธรุกจิประเภทโครงการจะไม่มนีโยบายในการซ้ือสนิค้า
ก่อนได้โครงการ ดังนั้นในส่วนธุรกิจประเภทโครงการจึงไม่มีปัญหา 
สนิค้าล้าสมยั และหน่วยธรุกจิประเภทไม่ใช่โครงการ กลุม่บรษิทัฯ จงึ
มนีโยบายควบคมุและตดิตามสนิค้า หากมีอายสุนิค้านาน กลุม่บรษิทัฯ
จะมีนโยบายในการจัดท�ารายการส่งเสริมการขาย หรือลดราคา และ 
โดยปกติ หน่วยธุรกิจจะเลือกซ้ือสินค้าท่ีราคาไม่สูงและมีอัตราการ 
หมุนเวียนสินค้าเร็วมาสต๊อกเพื่อป้องกันการเสียโอกาสเท่านั้น ส่วน 
สินค้าที่มีราคาสูงจะสั่งซื้อสินค้าตามค�าส่ังซื้อของลูกค้าแล้วเท่าน้ัน  
แต่อย่างไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 กลุม่บรษิทัฯ มกีาร
ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยแล้ว จ�านวน 6.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ�านวน 
0.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ท่ีมีจ�านวน 5.83 ล้าน 
บาท เน่ืองจากมสีนิค้าบางรายการท่ีบรษัิทฯ ยกเลกิการเป็นตวัแทน แต่ 
ต้องซ้ือสนิค้าจ�านวนหนึง่ไว้ให้บริการลกูค้าของบริษัทฯ จงึท�าให้ค่าเผือ่ 
สนิค้าล้าสมยัมจี�านวนเพิม่ข้ึนเลก็น้อย แต่อย่างไรกด็ ีกลุม่บรษิทัฯ ได้ท�า 
รายการส่งเสริมการขายส�าหรับสินค้าทีมี่อายุนานในราคาพเิศษให้กบั 
ลกูค้าตลอดเวลา และกลุม่บรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่าค่าเผือ่สนิค้าล้าสมัย 
มีเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มียอดรายได้รวมจ�านวน 1,237.10  

ล้านบาท ลดลงจ�านวน 428.27 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 25.72  
จากปี 2557 ท่ีมรีายได้รวมจ�านวน 1,665.37 ล้านบาท และ มทีรพัย์สนิ
รวม 1,087.94 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 222.99 ล้านบาท หรือลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 17.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีทรัพย์สินรวม 
จ�านวน 1,310.93 ล้านบาท และในปี 2558 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้
และเจ้าหน้ีทรัสต์รีซทีจ�านวน 173.09 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 199.15 
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 53.50 จากปี 2557 ที่มีเงินกู้ยืม 
ระยะสัน้และเจ้าหน้ีทรสัต์รซีีทจ�านวน 372.24 ล้านบาท และมเีจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 337.94 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อย
จ�านวน 3.36 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.99 จากปี 2557 
ทีม่เีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่จ�านวน 341.30 ล้านบาท และมีหนีส้นิ 
หมุนเวยีนอืน่ จ�านวน 67.72 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 12.49 ล้านบาท  
หรอื ลดลงคดิเป็นร้อยละ 15.58 จากปี 2557 ทีม่หีนีส้นิหมนุเวยีนอืน่  
จ�านวน 80.22 ล้านบาท และในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ 
ค้างจ่าย จ�านวน 3.37 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 10.44 ล้านบาท หรือ 
ลดลงคดิเป็นร้อยละ 75.58 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ทีม่ภีาษเีงนิได้
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ค้างจ่ายจ�านวน 13.82 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหนีส้นิต่อส่วน 
ของผู้ถือหุน้ในปี 2558 เท่ากบั 1.22 เท่า ลดลงจากปี 2557 ท่ีมอัีตรา 
หนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.68 เท่า ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ 
เพิ่งได้สัญญาจากโครงการภาครัฐ และเพิ่งเริ่มใช้สินเชื่อโครงการจาก 
ธนาคารในช่วงปลายปี ในขณะท่ีช่วงระหว่างปี กลุม่บรษิทัฯ ได้โครงการ 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง กลุม่บริษทัฯ ได้ใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ เอง  
ส่งผลให้ระดบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุลดลง แต่อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิทัฯ
ยังคงต้องรกัษาระดับอตัราหนี้สินต่อทุนเชน่นี้ไว ้และในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาสนับสนุนการด�าเนินงานของ
ธรุกจิในอนาคตซึง่อาจจะมผีลต่อระดบัอตัราหนีส้นิต่อทนุในช่วงระยะ 
เวลาสั้นๆ ในระหว่างการด�าเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ  
ยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง
งบกระแสเงินสด
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 กลุม่บริษทัฯ มเีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงินสด 99.05 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 41.57 ล้านบาท คดิเป็น 
ร้อยละ 29.56 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่มี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 140.62 ล้านบาท เป็น 
ผลมาจาก

- ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ 
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานจ�านวน 93.34 ล้านบาท  
กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลงจ�านวน 249.20  
ล้านบาท ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาผ่อนช�าระลดลงจ�านวน 2.18 ล้านบาท 
สนิค้าคงเหลอืเพิม่ข้ึนจ�านวน 47.07 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน่
เพิม่ขึน้จ�านวน 4.54 ล้านบาท สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้จ�านวน 
1.15 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลงจ�านวน 1.61 ล้านบาท  
หนีส้นิหมนุเวียนอืน่ลดลงจ�านวน 12.49 ล้านบาท และจ่ายภาษเีงนิได้ 
นิติบุคคลจ�านวน 33.83 ล้านบาท และรับเงินจากดอกเบี้ยรับจ�านวน 
1.36 ล้านบาท ส่งผลท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 245.40 ล้านบาท 

- ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์ จ�านวน 
6.68 ล้านบาท และจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 12.50  
ล้านบาท และเงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์จ�านวน 0.31 ล้านบาท  
ส่งผลท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
18.87 ล้านบาท 

- ในระหว่างปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเจ้าหนี ้
ทรัสต์รีซีทเพ่ิมขึ้นจ�านวน 55.21 ล้านบาท มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ�านวน 288.00 ล้านบาท และมีเงินสด 
จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 432.36  
ล้านบาท มีเงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงินแก่บคุคลภายนอกจ�านวน 
80.00 ล้านบาท มีการจ่ายช�าระคืนจากตั๋วแลกเงินที่ออกให้แก่บุคคล
ภายนอกจ�านวน 190.00 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายช�าระหนี้สินภายใต ้
สญัญาเช่าทางการเงนิจ�านวน 1.41 ล้านบาท และมเีงนิสดรบัจากการ 
ใช้สทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 9.88 ล้านบาท และ 

มเีงินสดจ่ายเงินปันผลจ�านวน 66.17 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย
จ�านวน 12.04 ล้านบาท ส่งผลท�าให้กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 268.10 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วน 

สภาพคล่อง (Current Ratio) อยูท่ีร่ะดบั 1.67 เท่า เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 
ปี 2557 ทีม่อัีตราส่วนสภาพคล่องอยูท่ี่ระดบั 1.50 เท่า และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยูท่ีร่ะดับ 1.47 เท่า เพิม่ข้ึนเล็กน้อยจากปี 2557 
ท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็อยูท่ี่ระดบั 1.41 เท่า อตัราส่วนสภาพ 
คล่องท่ีเพิม่ขึน้เนือ่งมาจากกลุม่บรษิทัฯ มเีงินกู้ยมืระยะสัน้และเจ้าหนี้
ทรสัต์รซีทีลดลงจ�านวน 199.15 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการจ่ายช�าระค่า 
สินค้าและบริการด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และภาษีเงินได ้
ค้างจ่าย ลดลงจ�านวน 10.44 ล้านบาท ซึง่เกดิจากกลุม่บรษิทัฯ มกี�าไร 
ก่อนเสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคลลดลง และหนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ลดลงจ�านวน  
12.49 ล้านบาท และจากการทีบ่รษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า 
เงินสดอยู่ถึงจ�านวน 99.05 ล้านบาท ประกอบกับอัตราส่วนหนี้สิน 
ต่อทนุของกลุม่บรษิทัฯ อยูท่ีร่ะดบั 1.22 เท่า กลุม่บรษิทัฯ สามารถรบังาน 
โครงการขนาดใหญ่ขึน้ได้ เพราะอตัราหนีส้นิต่อทนุอยูใ่นระดบัต�า่และ 
แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการก่อหนีข้องกลุม่บรษิทัฯ ได้เพิม่ขึน้อกี 
ในอนาคตหากธุรกิจมีการขยายตัว และปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับ
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง 

5. ปัจำจำยัที่มีผลกระทบต่อผลการด�เนินงานใน
อนาคต

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯ มกีารท�าสญัญา 
ขายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมถงึการให้บรกิารออกแบบ
ระบบ พัฒนาระบบ และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จ�านวน 60 สัญญา 
และจ�านวน 26 สัญญา ตามล�าดับ มูลค่ารวมตามสัญญาจ�านวนเงิน 
2,023 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 1,350.2 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่ง
บรษัิทฯ มกีารส่งมอบงานแล้ว จ�านวนเงนิ 612.5 ล้านบาท และจ�านวน
เงนิ 1,177.9 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยบรษิทัฯ จะต้องส่งมอบงานให้กับ 
ผูว่้าจ้างตามระยะเวลาทีก่�าหนดในสญัญา และบรษิทัฯ จะต้องน�าหนงัสอื 
ค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ 
จะถกูรบิหลกัประกนัและต้องชดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้ว่าจ้างตามทีก่�าหนด 
ในสัญญา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯ มกีารท�าสญัญา 
ว่าจ้างเพือ่ด�าเนนิงานด้านการออกแบบระบบ พฒันาระบบ การจัดท�า 
ระบบรวมถึงการฝึกอบรมกับผู้รับช่วงต่อ จ�านวน 103 สัญญา และ
จ�านวน 32 สญัญา ตามล�าดบั มลูค่ารวมตามสญัญา จ�านวนเงิน 840.2 
ล้านบาท และจ�านวนเงิน 165.4 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้
จ่ายช�าระเงนิตามสญัญาแล้วจ�านวนเงนิ 671.2 ล้านบาท และจ�านวน
เงนิ 87.9 ล้านบาท ตามล�าดบั หากผูร้บัช่วงต่อไม่สามารถปฏบิตัติาม
สัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่ก�าหนด
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณา
การควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวิธกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดยีวกนัของบรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึง่ประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ 
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  99,053,527  140,625,697  37,709,469  39,869,640 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8  735,253,068  984,813,711  671,270,328  921,216,585 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ครบก�าหนด

   รับช�าระภายในหนึ่งปี 9  674,877  1,944,907  674,877  1,944,907 

สินค้าคงเหลือ 6, 10  119,003,708  72,441,179  90,240,921  58,902,571 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11  20,230,562  10,963,894  17,218,188  8,397,270 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  974,215,742  1,210,789,388  817,113,783  1,030,330,973 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  11,459,693  -    -    -   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -    -    103,060,110  99,235,180 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ถึงช�าระ

   ก�าหนดเกินกว่าหนึ่งปี 9  -    674,877  -    674,877 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  16,772,783  15,930,784  7,384,703  9,493,501 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  189,205  92,657  76,537  92,657 

สิทธิการเช่า 16  3,371,077  4,231,785  3,371,077  4,231,785 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25  3,824,913 1,733,063  3,112,524  1,068,426 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  6,819,445 6,186,573  5,349,945  5,385,345 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  113,727,116 100,139,739  166,834,896  164,661,771 

รวมสินทรัพย์ 1,087,942,858 1,310,929,127 983,948,679 1,194,992,744 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558  2557  2558  2557 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 17  173,086,883  372,241,072  128,288,202  345,942,043 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 -   -    30,000,000 -   

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18  337,940,450  341,302,282  315,967,824  310,762,140 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนด
   ช�าระภายในหนึ่งปี 19  1,380,606  1,131,202  943,562  1,131,202 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  3,374,367  13,819,698 -    11,222,096 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  67,725,687  80,219,983  62,710,040  74,094,571 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  583,507,993  808,714,237  537,909,628  743,152,052 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิจาก
   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19  3,661,270  3,443,645  2,524,267  3,443,645 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  10,803,241  9,327,695  6,936,974  6,004,507 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  14,464,511  12,771,340  9,461,241  9,448,152 

รวมหนี้สิน  597,972,504  821,485,577  547,370,869  752,600,204 
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558  2557  2558  2557 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 320,536,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
         1 บาท (2557 : หุ้นสามัญ 267,116,009 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  320,536,266 

 

267,116,009 

 

320,536,266  267,116,009 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 254,267,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
         1 บาท (2557 : หุ้นสามัญ 210,321,988 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

 254,267,678  210,321,988  254,267,678  210,321,988 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21  117,014,380  109,015,000  117,014,380  109,015,000 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 23 25,426,768  21,032,199 25,426,768 21,032,199 

   ยังไม่ได้จัดสรร 79,151,985 141,433,720 39,868,984 102,023,353 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  -    -    -    -   

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 475,860,811 481,802,907 436,577,810 442,392,540 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
   บริษัทย่อย

14,109,543 7,640,643  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 489,970,354 489,443,550 436,577,810 442,392,540 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,942,858 1,310,929,127 983,948,679 1,194,992,744 
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรขาดทุน :

รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 6 780,720,377 1,286,902,690 743,529,547 1,230,471,934

รายได้จากการขาย 6 448,363,260 360,428,038 35,539,505 22,293,428

รายได้เงินปันผล 6 - 90,000 29,619,129 18,113,479

รายได้อื่น 8,018,349 17,951,997 10,340,388 17,671,815

รวมรายได้ 1,237,101,986 1,665,372,725 819,028,569 1,288,550,656

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ 6 619,321,194 1,033,479,945 611,834,630 1,008,157,004

ต้นทุนขาย 361,694,362 288,966,808 26,191,528 12,076,963

ค่าใช้จ่ายในการขาย 39,240,250 41,907,557 20,671,256 26,686,606

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122,935,043 111,836,793 83,544,665 85,750,294

รวมค่าใช้จ่าย 1,143,190,849 1,476,191,103 742,242,079 1,132,670,867

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93,911,137 189,181,622 76,786,490 155,879,789

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2 -1,040,307 - - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 92,870,830 189,181,622 76,786,490 155,879,789

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -18,960,882 -19,156,318 -18,376,512 -15,428,511

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 73,909,948 170,025,304 58,409,978 140,451,278

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 -16,567,651 -35,732,786 -6,615,085 -26,115,854

ก�าไรส�าหรับปี 57,342,297 134,292,518 51,794,893 114,335,424

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 - -149,694 - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - -149,694 - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 57,342,297 134,142,824 51,794,893 114,335,424
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558  2557  2558  2557 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 54,548,397 133,575,540 51,794,893 114,335,424

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,793,900 716,978

57,342,297 134,292,518

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 54,548,397 133,425,846 51,794,893 114,335,424

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,793,900 716,978

57,342,297 134,142,824

ก�าไรต่อหุ้น 26

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.23 0.53 0.2 0.45

   จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 253,576,480 252,385,471 253,576,480 252,385,471

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.19 0.53 0.18 0.45

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 285,027,289 252,549,455 285,027,289 252,549,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 73,909,948 170,025,304 58,409,978 140,451,278

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,040,307 - - -

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 8,338,288 8,469,390 3,390,627 2,922,398

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 480,387 236,710 -36,533 258,533

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 505,104 325,641 -36,177 171,457

   ขาดทุนจากการท�าสัญญาประนีประนอมหนี้ - 3,278,242 - 3,278,242

   รายได้เงินปันผล - -90,000 -29,619,129 -18,113,479

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ -172,199 -45,552 - -6,405

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -1,772,800 - -1,772,800

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,475,546 1,594,983 932,467 863,412

   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น -568,147 -30,977,643 -2,294,981 -30,694,988

   รายได้ดอกเบี้ย -1,207,616 -1,629,220 -756,304 -1,060,793

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน 413,235 160,824 297,666 160,824

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 9,125,428 14,009,984 8,844,369 10,493,073

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 93,340,281 163,585,863 39,131,983 106,950,752

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 249,201,789 -483,163,056 249,637,757 -508,867,331

   ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ 2,184,907 2,065,319 2,184,907 2,065,319

   สินค้าคงเหลือ -47,067,633 -31,867,358 -31,302,173 -25,247,604

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -4,543,655 20,728,121 -4,503,706 13,046,957

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -1,149,792 4,565,395 35,400 6,956,376

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -1,608,888 67,585,898 8,500,383 58,896,514

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น -12,494,296 47,355,153 -11,384,531 44,030,667

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจการด�าเนินงาน 277,862,713 -209,144,665 252,300,020 -302,168,350

   ดอกเบี้ยรับ 1,365,465 1,724,985 859,876 1,197,982

   รับคืนภาษีเงินได้ - 6,329,061 - 6,329,061

   จ่ายภาษีเงินได้ -33,827,843 -44,161,647 -24,198,489 -29,193,476

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 245,400,335 -245,252,266 228,961,407 -323,834,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ - 90,000 29,619,129 18,113,479

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ -6,680,720 -4,056,927 -413,638 -368,663

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 311,041 52,806 8,636 6,542

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว - -4,695,500 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 5,139,226 - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -12,500,000 - - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -3,824,930 -40,000,000

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 6,204,800 - 6,204,800

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกันลดลง - 36,425,913 - 33,425,913

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -18,869,679 39,160,318 25,389,197 17,382,071

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) 55,207,469 -40,501,935 36,707,817 24,580,385

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 288,000,000 597,630,000 288,000,000 567,630,000

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -432,361,658 -396,268,342 -432,361,658 -356,268,342

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินแก่บุคคลภายนอก 80,000,000 110,000,000 80,000,000 110,000,000

ช�าระคืนเงินจากตั๋วแลกเงินที่ออกให้แก่บุคคลภายนอก -190,000,000 - -190,000,000 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 19,000,000 - 137,000,000 -

ช�าระคืนเงินกู้ยืมกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน -19,000,000 - -107,000,000 -

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -1,407,221 -2,764,666 -1,107,018 -2,764,666

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามในส�าคัญแสดงสิทธิ 9,881,586 - 9,881,586 -

เงินสดรับค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,675,000 - - -

เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย -2,880,870 -886,521 - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล -66,175,839 -47,745,002 -66,175,839 -47,745,002

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย -12,041,293 -11,714,609 -11,455,663 -8,126,832

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -268,102,826 207,748,925 -256,510,775 287,305,543

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -41,572,170 1,656,977 -2,160,171 -19,147,169

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 140,625,697 138,968,720 39,869,640 59,016,809

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7) 99,053,527 140,625,697 37,709,469 39,869,640

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่นลดลง

      จากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ - 61,133,569 - 61,133,569

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง

      จากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ - 29,682,761 - 29,682,761

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง

      จากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ - 27,014,460 - 27,014,460

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง

      จากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ - 2,237,152 - 2,237,152

   หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

      จากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ - 3,395,258 - 3,395,258

   ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,874,250 6,376,000 - 6,376,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำ�กดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�หรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คือ จ�าหน่ายระบบสารสนเทศไอท ีระบบสารสนเทศเครอืข่าย และระบบสารสนเทศโทรคมนาคม ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีน
ของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจำดัท�งบการเงิน
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) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี ้

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

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”)

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 -

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์

ไทย 50.99 -
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ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน 
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของกลุ่ม

บริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบงัคับใช้ในปีปัจำจำุบัน
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2557) และฉบบัใหม่ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชี 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
ได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มีขึน้เพือ่ให้มีเนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรงุ 
ถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ 
ปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที่ 
กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน
มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

ทนัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในขณะทีม่าตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิอนญุาตให้กจิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรขาดทนุ หรอืใน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี

ส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการ 
รายงานทางการเงนิฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืว่าตนควบคมุกจิการท่ีเข้าไปลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการที่
เข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแม้ว่าตนจะมสีดัส่วนการถอืหุน้
หรอืสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หน่ึงกต็าม การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพนิจิอย่างมากในการทบทวน
ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใด ในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ืองส่วนได้เสียในการร่วมค้าซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก�าหนดให้กจิการทีล่งทนุในกจิการใดๆ ต้องพจิารณาว่าตนมกีารควบคมุร่วม (Joint Control) กบัผูล้งทนุ 
รายอืน่ในกจิการนัน้หรอืไม่ หากกจิการมกีารควบคมุร่วมกบัผูล้งทนุรายอืน่ในกจิการทีถ่กูลงทุนนัน้แล้วให้ถือว่ากจิการนัน้เป็นการร่วมการงาน 
(Joint Arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด�าเนินงานร่วมกัน (Joint  
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Operation) หรือ การร่วมค้า (Joint Venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หาก 
เป็นการด�าเนนิงานร่วมกัน ให้กจิการรับรูส่้วนแบ่งในสนิทรพัย์ หนีสิ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนนิงานร่วมกนัตามส่วนที ่
ตนมสีทิธติามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กจิการรบัรูเ้งนิลงทนุในการร่วมค้าตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิ 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสียในกิจำการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วม 

การงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงิน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า

ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่ม
ใช้มาตรฐานนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จำะมีผลบงัคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  

รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบญัชีที่ส�คญั
4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานบริการซึ่งก�าหนดจากอัตราส่วนของต้นทุนค่าบริการ

ที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้บริการ ซึ่งประเมินและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ โดยจะบันทึกค่า
เผื่อผลขาดทุนส�าหรับงานโครงการทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
รายได้จากการให้บริการที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการ “รายได้ที่ยัง 

ไม่เรียกช�าระ” รายได้ที่ยังไม่ให้บริการแต่ได้รับช�าระตามสัญญาแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการ “รายได้รับล่วงหน้า”
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว 

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้จากการขายตามสัญญาผ่อนช�าระจะรับรู้เป็นรายได้ ณ วันท่ีขายโดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ

ค้างรับ ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดที่ใช้คืออัตราดอกเบี้ยที่ก�าหนดขึ้น ส�าหรับรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดย
ค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผล

ขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายหุนี้ 

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

ของค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.5 เงินลงทุน
ก) เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุ บรษิทัฯ จะบันทกึขาดทนุจากการด้อยค่า (ถ้าม)ี  

ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหลงัหักค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

(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
สิทธิการเช่าตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน
บรษัิทฯ และบริษทัย่อยตัดรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชงิ

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรพัย์ไม่มีตวัตน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี 

ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสินทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�าเร็จรูปมีอายุการให้ประโยชน์ 7 ปี

4.8 รายการธุรกิจำกบับุคคลหรือกิจำการที่เกี่ยวข้องกนั
บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท�าให้มี

อิทธพิลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส�าคัญ กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ 

4.9 สญัญาเช่าระยะยาว
สญัญาเช่ารถยนต์และเครือ่งใช้ส�านกังานทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทกึเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่าย 
จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ 
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า 

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า 
ด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรบัรู้เป็นค่าใช้จา่ยในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเชา่

4.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการ

ต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรพัย์
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิว่ามข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์หรอื 

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบรษิทัฯ จ่าย

สมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
บริษทัฯ และบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ 

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

จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

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

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษท่ีีมผีลบังคบัใช้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประมาณการหนี้สิน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และม ี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผกูพนัน้ัน และบรษิทัฯ และบริษัทย่อย 
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5. การใช้ดุลยพินิจำและประมาณการทางบญัชีที่ส�คญั
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการทีส่�าคญัมดีงันี้

สัญญาบริการพัฒนาระบบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานค่าบริการพัฒนาระบบโดยอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานพัฒนาระบบตามสัญญา เมื่อ
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กิจการสามารถประมาณผลของงานพัฒนาระบบตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความส�าเร็จของงานพัฒนาระบบถูกก�าหนดโดยพิจารณา
จากการส�ารวจและประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณขั้นความส�าเร็จ
ของงานโดยค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประมาณการต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประมาณการต้นทนุค่าบริการพัฒนาระบบของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของงานพัฒนาระบบทีต้่องใช้ใน

โครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรงและค่าโสหุย้ทีต้่องใช้ในการให้บริการพฒันาระบบ กบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้า 
ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�า่เสมอ และทกุคราวทีต้่นทนุทีเ่กิดขึน้จรงิแตกต่าง 
จากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

ส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการ
ฝ่ายบริหารได้ท�าการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน
สัญญาเช่า
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงินฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า 
ดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

จากสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ โดยค�านึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติ
การขายในอดีต อายุของสินทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง

อย่างมสีาระส�าคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรือ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่

เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่า 

หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการ 
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีทีไ่ม่ได้ใช้ 

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น 
จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน

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

คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. รายการธุรกิจำกบักิจำการที่เกี่ยวข้องกนั
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”) 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 บริษัทย่อย

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

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ - - 5,735 5,845 ตามที่ตกลงร่วมกัน

รายได้จากการขาย - - 325 - ตามที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ - - 29,619 18,113 ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้าและบริการ - - 45,563 46,331 ตามที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่าย - - 2,242 - ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน - - 111 - ตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกรรมการ

ดอกเบี้ยจ่าย - - 13 - ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย : พนับาท)
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ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยและกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และการเคลือ่นไหวของเงนิกู้ยมื

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 8) 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - - 251 200

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”)

บริษัทย่อย - - 908 1,819

บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - 11 4

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

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

รวม - - 1,192 2,023

งานระหว่างท�า (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสนิค้าคงเหลือ)

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - 4,410 9,731

บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - 691 -

รวม - - 5,101 9,731

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 18)

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”)

บริษัทย่อย - - 403 5,982

บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - 7,810 720

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - - 27,492 15,254

รวม - - 35,705 21,956

82 รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 
Public Company Limited



เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและกรรมการข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.85-6.10 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกันและมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 30

7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้นระหว่าง
ปี

ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”) - 25,000 (25,000) -

บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด - 81,000 (51,000) 30,000

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
คอมพิวติ้ง จ�ากัด - 12,000 (12,000) -

กรรมการ - 19,000 (19,000) -

รวม - 137,000 (107,000) 30,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,218 34,560 31,951 26,595

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 760 938 615 571

รวม 40,978 35,498 32,566 27,166

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสด 15 15 4 5

เงินฝากธนาคาร 99,039 140,611 37,705 39,865

รวม 99,054 140,626 37,709 39,870

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.15 ต่อปี (2557 :  
ร้อยละ 0.13 ถึง 2.25 ต่อปี
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 431,801 337,017 431,579 334,676

ตั๋วเงินรับการค้า 21,942 11,697 14,338 -

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 134,590 471,051 87,854 423,436

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 1 เดือน 35,937 39,642 26,294  35,831 

1-2 เดือน 54,481 124,839 53,654  124,808 

2-3 เดือน 35,840 - 35,840 -

3-6 เดือน 7,161 - 7,096 -

6-12 เดือน 13,098 - 13,098 -

เกิน 12 เดือนขึ้นไป 1,242 1,039 1,242  1,039

ถึงก�าหนดช�าระเมื่อลูกค้าได้รับเงินจากผู้ว่าจ้าง (Back to Back) - - - -

รวม 736,092 985,285 670,995 919,790

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,242) (1,039) (1,242) (1,039)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 734,850 984,246 669,753 918,751

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,192 2,023

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 403 568 325 443

รวม 403 568 1,517 2,466

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ 403 568 1,517 2,466

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

- สุทธิ 735,253 984,814 671,270 921,217

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัเงนิจากลกูหนีก้ารค้าเพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัจากสถาบนัการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหน้ีการค้าจ�านวนประมาณ 502.5 ล้านบาท ซึ่งใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินสินเชื่อ (2558 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจ�านวน 1 ราย ที่จะถึงก�าหนดช�าระต่อเมื่อลูกหนี้
รายดังกล่าวได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างทั้งจ�านวน (Back to Back Agreement)
ลูกหนี้การค้าส่วนหนึ่งซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวนเงิน 64.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดคงเหลือจากลูกหนี้การค้า 

จ�านวนเงนิ 133.1 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารของบรษิัทฯ ได้รบัช�าระจากการตดิตามทวงถามเป็นจ�านวนเงนิ 109.0 ล้านบาท หักค่าชดเชยการ
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(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

ส่งมอบงานล่าช้าและงานที่ลดลง จ�านวนเงิน 43.0 ล้านบาท คงเหลือจ�านวนเงิน 67.1 ล้านบาท และ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสญูในส่วนทียั่งไม่ได้รบัช�าระหลงัจากหกัเจ้าหนีก้ารค้าอกีรายหนึง่ (Back to Back Agreement) ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหต ุ31.2 จ�านวนเงนิ 
47.3 ล้านบาท แล้ว คงเหลือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวนเงิน 27.0 ล้านบาท

เมือ่วนัท่ี 19 กันยายน 2557 บรษัิทฯ ได้เข้าท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความกบัเจ้าหนีก้ารค้ารายดังกล่าว ตามหมายเหต ุ31.2 ส่งผล 
ให้บริษทัฯ บนัทกึบญัชตีดัรายการลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้ารายดังกล่าว และโอนกลบัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีเ่คยตัง้ส�ารองไว้ในอดตีเป็น 
จ�านวนเงนิ 27.0 ล้านบาทในงบก�าไรขาดทนุส�าหรบัปี 2557 ผลกระทบจากการทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความ ท�าให้บรษิทัฯ
มีก�าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงินบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิทัฯ ได้บันทกึหนีส้นิตามวันทีเ่กดิรายการ จนถงึวนัทีบ่รษัิทฯ ท�าสญัญาประนอมหน้ี
จ�านวน 7.36 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการประนอมหนี้จ�านวน 3.28 ล้านบาท

9. ลูกหนี้ภายใต้สญัญาผ่อนช�ระ
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระประกอบด้วย

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียังไม่ถือเป็นรายได้) จ�าแนกตาม 
อายุหนี้ได้ดังนี้

9.3 สัญญาผ่อนช�าระของบริษัทฯ มีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 36 เดือน และมีก�าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากัน
ทุกงวด

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกูหน้ีภายใต้สญัญาผ่อนช�าระที่
ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่
ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ 683 2,049 1,040 1,963 1,723 4,012

หัก : ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (8) (104) - (8) (8) (112)

รวม 675 1,945 1,040 1,955 1,715 3,900

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,040) (1,280) (1,040) (1,280)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ-สุทธิ 675 1,945 - 675 675 2,620

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 675 2,620

ค้างช�าระ

1-3 เดือน - -

4-6 เดือน - -

7-12 เดือน - -

   เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,040 1,280

รวม 1,715 3,900

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,040) (1,280)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ-สุทธิ 675 2,620
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10. สินค้าคงเหลือ

11. สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินค้าส�าเร็จรูป 46,916 24,165 (6,335) (5,830) 40,581 18,335

งานระหว่างท�า 64,072 37,339 - - 64,072 37,339

วัสดุหีบห่อ 186 181 - - 186 181

สินค้าระหว่างทาง 14,165 16,586 - - 14,165 16,586

รวม 125,339 78,271 (6,335) (5,830) 119,004 72,441

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินค้าส�าเร็จรูป 8,730 4,192 (1,152) (1,188) 7,578 3,004

งานระหว่างท�า 68,312 44,714 - - 68,312 44,714

วัสดุหีบห่อ 186 181 - - 186 181

สินค้าระหว่างทาง 14,165 11,004 - - 14,165 11,004

รวม 91,393 60,091 (1,152) (1,188) 90,241 58,903

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,884 2,132 2,176 1,434

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 11,537 7,897 10,710 6,659

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 4,723 474 4,317 -

ลูกหนี้กรมสรรพากร 8 60 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 761 263 - 263

อื่นๆ 318 138 15 41

รวม 20,231 10,964 17,218 8,397
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12. เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค�้าประกนั
ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ�าซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�าไปค�า้ประกันวงเงนิสินเชือ่ท่ีได้รับจากธนาคาร

และหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

เมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2558 บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิทย่อย) ลงทุนในบรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั โดยมทุีนจดทะเบยีน 
2 ล้านบาท หรือ 200,000 หุน้ โดยบรษิทัย่อยถอืหุน้จ�านวน 50,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว ซึง่คดิเป็นมลูค่า 
500,000 บาท บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ บริหารและก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด 
บ�าบัดน�้าเสีย น�้าเน่า ก�าจัดอากาศเป็นพิษ และรับก�าจัดของเสียทุกชนิด

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 บริษัทร่วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมจ�านวน 2 ล้านบาท  
(หุน้สามญั 200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท) เป็นจ�านวน 10 ล้านบาท (หุน้สามญั 1 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท) ซึง่เรยีก
ช�าระแล้วร้อยละ 25 ของจ�านวนหุน้ทีเ่พ่ิมทุน บรษัิทย่อยได้ลงทุนเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนเงนิ 500,000 บาทเพือ่รกัษาสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 25 

เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2558 บรษิทัร่วม (บรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั) ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิย์จากเดมิจ�านวน 10 
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ�านวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
ซึ่งเรียกช�าระแล้วเต็มจ�านวนของมูลค่าหุ้นทั้งหมด

13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ใน
ประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธิส่ีวนได้เสยี

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ 2558 2557 2558 2557

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

ให้บริการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขนาดเล็กจากขยะ บริหาร
และก�าจัดขยะ ไทย 25 - 12,500 - 11,460 -

บริษัทร่วม

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมในระหว่างปี

2558 2557

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด (1,040) -

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2558 : งบการเงินที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) ดังนี้
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บริษัท

ทุนเรยีกช�าระ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

สินทรพัย์รวม 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม

หนีส้นิรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

รายได้รวมส�าหรบั 
ปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม

ก�าไรส�าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด 50.00 - 47.24 - 1.40 - 2.98 - (4.16) -

14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว สดัส่วนเงนิลงทนุ ราคาทุน
ค่าเผ่ือการด้อยค่า  

ของเงนิลงทุน
สุทธิ

2558 2557 2558 
ร้อยละ

2557 
ร้อยละ 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ “บรษิทั ไอท ีดิสทริบวิช่ัน จ�ากัด”)

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 - - 50,410 50,410

บรษัิท ไออาร์ซพีี คลาวด์ เซอร์วสิ จ�ากดั 2,500 - 50.99 - 1,275 - - - 1,275 -

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

รวม 109,003 105,178 (5,943) (5,943) 103,060 99,235

เมือ่วันที ่13 สงิหาคม 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั ไอที กรนี จ�ากดั (มหาชน) (เดมิชือ่ “บรษิทั ไอที 
ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ�านวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวนทั้งหมด 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ช�าระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วและจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 443,200 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99  
เป็นร้อยละ 91.14 บริษัทฯ บันทึกก�าไรจากการขายเงินลงทุนจ�านวน 1.8 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบก�าไรขาดทุน

ในระหว่างปี 2557 บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ�ากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 18.11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น 
จ�ากัด”) (บริษัทย่อย) มีมติดังนี้

1) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมคือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด เป็นบริษัท ไอที กรีน 
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

2) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทย่อย จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้
จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งดังนี้
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ก) ลงทุนในบรษัิท ไออาร์ซพี ีคลาวด์ เซอร์วสิ จ�ากดั โดยมทีนุจดทะเบยีน 10 ล้านบาท หรอื 1,000,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้จ�านวน 
510,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ซึ่งเรียกช�าระแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 1.3 ล้านบาท บริษัท ไออาร์ซีพี 
คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ จ�าหน่ายหรือให้บริการติดตั้ง เทคโนโลยี คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์

ข) ลงทุนในบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท หรือ 1,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 510,000 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ซึ่งเรียกช�าระแล้วร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 2.6 ล้านบาท บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ จ�าหน่ายหรือให้บริการติดตั้ง เทคโนโลยี Health Care และ Retirement Resort

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรบัปรงุ

อาคารส�านกังาน 
และอาคารเช่า

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครือ่ง
ตกแต่ง

และติดตัง้

เครือ่งมอื
เครือ่งใช้

ยานพาหนะ
งาน

ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557 1,015 1,135 9,990 47,096 5,269 111 5,629 - 70,245

ซื้อเพิ่ม - - - 4,277 - - 6,156 - 10,433

จ�าหน่าย - - - (4,736) (5) - - - (4,741)

31 ธันวาคม 2557 1,015 1,135 9,990 46,637 5,264 111 11,785 - 75,937

ซื้อเพิ่ม - - 55 4,704 267 - 2,499 886 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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557 - 1,065 9,747 37,138 5,261 101 3,951 - 57,263

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 56 135 6,135 2 3 1,145 - 7,476

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (4,728) (5) - - - (4,733)

31 ธันวาคม 2557 - 1,121 9,882 38,545 5,258 104 5,096 - 60,006

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 14 110 5,065 4 6 2,231 - 7,430

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

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

31 ธันวาคม 2558 - 1,135 9,992 43,477 5,262 110 7,327 - 67,303

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 1,015 14 108 8,092 6 7 6,689 - 15,931

31 ธันวาคม 2558 1,015 - 23 7,631 260 1 6,957 886 16,773

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2557 (5.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (4.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

7,476

7,430
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ส�านักงาน 
และอาคารเช่า

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครือ่ง
ตกแต่ง

และตดิตัง้

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557 1,015 1,135 7,738 15,348 4,998 97 5,629 35,960

ซื้อเพิ่ม - - - 589 - - 6,156 6,745

จ�าหน่าย - - - (4,644) - - - (4,644)

31 ธันวาคม 2557 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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557 - 1,065 7,495 13,684 4,990 96 3,951 31,281

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 56 135 592 3 - 1,144 1,930

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (4,644) - - - (4,644)

31 ธันวาคม 2557 - 1,121 7,630 9,632 4,993 96 5,095 28,567

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 1,015 14 108 1,661 5 1 6,690 9,494

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2557 (0.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

1,930
2,514

บริษัทฯ ได้จดจ�านองที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนรวมประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (2558 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 54.0 ล้านบาท (2557 : 45.0 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 25.4 ล้านบาท (2557 : 23.4 ล้านบาท))
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(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเคร่ืองใช้ส�านักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า 
การเงนิ โดยมมีลูค่าสทุธิตามบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ 7 ล้านบาท (2557 : 7 ล้านบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ : 5 ล้านบาท (2557 : 7 ล้านบาท))

16. สิทธิการเช่า 
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

บรษิทัฯ ได้จดจ�านองสทิธิการเช่าท้ังจ�านวน เพือ่เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัเงนิกู้ยมืและวงเงนิสนิเชือ่ซึง่ได้รบัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจำ้าหนี้ทรสัต์รีซีท

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทค�้าประกันโดยบริษัทฯ และมีหลักทรัพย์ค�้าประกันเป็นบัญชีเงินฝากประจ�า
และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

18. เจำ้าหนี้การค้าและเจำ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 4,231 5,091

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (860) (860)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,371 4,231

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5.00-6.10 67,000 211,362 67,000 211,362

ตั๋วแลกเงินแก่บุคคลภายนอก 5.00-5.60 - 110,000 - 110,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.60-6.10 106,087 50,879 61,288 24,580

รวม 173,087 372,241 128,288 345,942

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 297,512 306,228 250,968 264,654

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 35,705 21,956

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 40,428 35,074 29,117 24,152

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 178 -

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 337,940 341,302 315,968 310,762
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19. หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม

2558 2557

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,727 5,330

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (685) (755)

รวม 5,042 4,575

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,381) (1,131)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,661 3,444

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,925 5,330

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (457) (755)

รวม 3,468 4,575

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (944) (1,131)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึง ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,524 3,444

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้ส�านักงานใช้ในการด�าเนินงานของ
กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

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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20. ส�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วันที ่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

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,430 3,900 5,330

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (299) (456) (755)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม

   สัญญาเช่า 1,131 3,444 4,575

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 9,328 7,733 6,004 5,141

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,075 1,181 625 597

ต้นทุนดอกเบี้ย 400 414 308 266

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 10,803 9,328 6,937 6,004
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ต้นทุนขาย 344 450 27 24

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,131 1,145 906 839

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 1,475 1,595 933 863

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 6.3 ล้านบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ�านวน 4.0 ล้านบาท) (2557 : ไม่มีงบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ประมาณ 1-5 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 2 ปี) (2557 : 2-6 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ : 2 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

21. ทุนเรือนหุ้น
21.1 มติอนุมตัิที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ของบริษัทฯ จากเดิมจ�านวน 87.74 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นจ�านวน 175.49 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียน 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติดังนี้
1) อนุมตัจ่ิายปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ�านวน

ไม่เกิน 42,064,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
จ�านวน 42,064,398 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 42,064,398 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 84,128,796 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

อัตราคิดลด 4.63-4.65 4.63-4.65 4.64 4.64

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8.77 8.77 8.77 8.77

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิม่ขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิม่ข้ึน 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
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2) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 320,536,266 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22 จ�านวน 
รวม 9.9 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิและการจ่ายหุ้นปันผลกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 เป็นทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน 254 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 254 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท) โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 8 ล้านบาทซึ่งได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

21.2 มติอนุมตัิที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับทุนดังนี้
1. เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 175.49 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 267.12 ล้านบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวนทั้งหมด 91.63 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวน 34.83 ล้านหุ้นและ
รองรับการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 56.79 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 267.12 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 267.12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

2. จ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จ�านวนไม่เกนิ 34.83 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรา 5.0378 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 
ไม่เกินจ�านวน 34.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1985 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.02206 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 3.88 ล้านบาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.22056 บาท (หลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น) หรอืคดิเป็นจ�านวนเงนิรวม 38.71 ล้านบาท โดย
มีก�าหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจ�านวนดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เป็น 210.32 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 210.32 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

21.3 รายการกระทบยอดจำ�นวนหุ้นสามญั
จ�านวนหุ้นสามัญ ทุนช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จ�านวนหุ้น
(พันหุ้น)

จ�านวนเงิน
(พันบาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 267,116 267,116

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 53,420 53,420

ณ วันสิ้นปี 320,536 320,536

ส่วนเกินมูลค่า

จ�านวนหุ้น
(พันหุ้น)

ทุนช�าระแล้ว
(พันบาท)

หุ้นสามัญ
(พันบาท)

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 210,322 210,322 109,015

เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ

   ซื้อหุ้นสามัญ 1,882 1,882 7,999

เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล 42,064 42,064 -

ณ วันสิ้นปี 254,268 254,268 117,014

หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเรียกช�าระเป็นหุ้นสามัญที่ส�ารองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
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22. ใบส�คญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั
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)

เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 ใบส�าคัญแสดงสิทธดิงักล่าวได้รบัการจดทะเบยีนเพือ่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ มมีติอนุมติัให้ปรบัสทิธิใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
(IRCP-W2) โดยปรับอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ เดิม 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิเดิม 6.30 บาทต่อ 
1 หุ้นสามัญ เป็นอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิใหม่ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.20 หุ้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ 5.25 บาทต่อ 1 
หุ้นสามัญ ในระหว่างปี 2558 ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้ใช้สทิธจิ�านวน 1,568,509 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จ�านวนรวม 9.9 ล้านบาท 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21

23. ส�รองตามกฎหมาย
ภายใตบ้ทบัญญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 บริษทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีสว่นหนึ่ง

ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

24. ค่าใช้จำ่ายตามลกัษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

   ของพนักงาน 105,209 100,239 68,046 64,432

ค่าเสื่อมราคา 7,430 7,477 2,514 1,930

ค่าตัดจ�าหน่าย 908 992 877 992

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 3,289 2,931 1,431 1,473

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 7,546 8,603 7,546 8,603

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

   และงานระหว่างท�า (49,484) (15,725) (28,137) (14,427)

(หน่วย : พนับาท)
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จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 สรุปได้ดังนี้ 

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบญัชกีบัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้มดีงันี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 18,660 35,910 8,659 26,147

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

     และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (2,092) (177) (2,044) (31)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 16,568 35,733 6,615 26,116

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขาย - (37) - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 73,910 170,025 58,410 140,451

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 14,782 34,005 11,682 28,090

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน (958) - (958) -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ :

รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (136) - (6,060) (3,622)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,555 1,800 2,000 1,704

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (68) - (49) -

โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - -

อื่นๆ 393 (72) - (56)

รวม 1,786 1,728 (5,067) (1,974)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไร

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,568 35,733 6,615 26,116
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ จ�านวน 15.1 ล้านบาท (2557 : 14.1 ล้านบาท)  
ท่ีบริษทัฯ ไม่ได้บนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญช ีเนือ่งจากบริษทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯ อาจไม่มกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ 
ที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

26. ก�ไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวน 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี โดยได้ปรบัจ�านวนหุน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจ�านวนหุน้สามญัทีเ่ปลีย่นแปลง จาก
การอนมุตักิารจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษัิทฯ จ�านวน 42.06 ล้านหุน้ ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่ 
27 เมษายน 2558 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุจ�านวนหุน้สามญัทีใ่ช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่�ามาเปรยีบเทยีบ (ปรบัจ�านวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปลีย่นไป 
ของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน)

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

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการ 1,899 120 1,899 120

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
   พนักงาน 2,161 1,866 1,388 1,201

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ภายใต้

   สัญญาเช่าทางการเงิน (235) (253) (174) (253)

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - -

รวม 3,825 1,733 3,113 1,068

(หน่วย : พนับาท)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุ้น
สามัญ

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

ก�าไรต่อหุ้น

งบการเงิน
รวม

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน 
รวม

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

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

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - - 31,451

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

      สมมติว่ามีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุ้น
สามัญ

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

ก�าไรต่อหุ้น

งบการเงิน
รวม

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ

งบการเงิน 
รวม

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 133,576 114,335 252,385 0.53 0.45

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - - 164

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

      สมมติว่ามีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ

      ซื้อหุ้นสามัญ 133,576 114,335 252,549 0.53 0.45

รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 

Public Company Limited99



27. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 

ได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงาน ทัง้นี้ 
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตามประเภทของโครงการ บรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ประเภทโครงการ
• ประเภทไม่ใช่โครงการ
ผู้มอี�านาจตดัสินใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรร

ทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงาน 
และสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธรุกจิกบับุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  

มีดังต่อไปนี้

2558

ส่วนงาน
ธุรกิจ ประเภท

โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ 
ประเภทไม่ใช่ 

โครงการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

รายได้รวม 819,754 497,742 (81,601) 1,235,895

รายได้ระหว่างส่วนงาน (39,092) (42,509) 81,601 -

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก 780,662 455,233 - 1,235,895

ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 42,973 88,813 (30,800) 100,986

ดอกเบี้ยรับ 2,946 504 (2,242) 1,208

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (18,355) (2,969) 2,363 (18,961)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (3,433) (4,905) - (8,338)

โอนกลับ (ค่าใช้จ่าย) หนี้สงสัยจะสูญ (480) - - (480)

โอนกลับ (ขาดทุน) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (1) (504) - (505)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8,602) (7,966) - (16,568)

ก�าไรส�าหรับปี 57,342

(หน่วย : พนับาท)
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2557

ส่วนงานธรุกจิ 
ประเภท
โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ 
ประเภทไม่ใช่ 

โครงการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

รายได้รวม 1,318,713 416,255 (71,317) 1,663,651

รายได้ระหว่างส่วนงาน (36,498) (34,819) 71,317 -

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก 1,282,215 381,436 - 1,663,651

ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 138,048 76,358 (18,092) 196,314

ดอกเบี้ยรับ 1,320 420 (19) 1,721

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (15,387) (3,788) 19 (19,156)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (2,933) (5,536) - (8,469)

โอนกลับ (ค่าใช้จ่าย) หนี้สงสัยจะสูญ (198) 22 - (176)

โอนกลับ (ขาดทุน) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (212) 4 - (208)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (35,733)

ก�าไรส�าหรับปี 134,293

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)
สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภท
โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทไม่ใช่

โครงการ
รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน

รวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 727,120 186,610 913,730 177,892 1,091,622

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 977,498 157,492 1,134,990 175,939 1,310,929
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28. เงินปันผล/หุ้นปันผล
เงินปันผลและหุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

29. กองทุนส�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดย

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย
บรษิทั หลักทรัพย์จัดการกองทนุ อยธุยา จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯ 
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1.5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามล�าดบั 
(เฉพาะกิจการ : 0.9 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามล�าดับ)

30. ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจำเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการซื้ออุปกรณ์และการจำ้างผู้รบัจำ้างช่วง
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้อปุกรณ์ และการจ้างผูร้บัจ้างช่วงเป็นจ�านวนเงนิ 

ประมาณ 180.73 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 167.36 ล้านบาท) 

30.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาเช่าด�เนินงาน
บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าทีด่นิ พ้ืนทีใ่นอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายขุองสญัญา

มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี 

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย
ปันผลจ่าย 
(พันบาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น  
(บาท)

หุ้นปันผลจากการด�าเนินงาน 
   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 42,064 0.20

เงินปันผลจากการด�าเนินงาน 
   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 42,064 0.20

เงินปันผลระหว่างกาลจากการด�าเนินงาน
   ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 
   30 กันยายน 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558

25,427 0.10

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2558 109,555 0.50

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย
ปันผลจ่าย 
(พันบาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท)

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน
   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 
เมื่อวันที่ 2556 21 เมษายน 2557 43,872 0.17*

หุ้นปันผลระหว่างกาลจาก ผลการด�าเนินงาน 
   ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 
   30 มิถุนายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

34,833 0.14*

เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด�าเนินงาน 
   ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 
   30 มิถุนายน 2557 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

3,873 0.02*

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2557 82,578 0.33*

*เงินปันผลต่อหุ้นได้ค�านวณขึน้ใหม่โดยใช้จ�านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นและการออกหุน้ปันผล ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ 21
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30.3 หนังสือค�้าประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวนประมาณ 460.76 ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ : 459.31 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

30.4 ภาระผูกพนัหากไม่ปฏิบตัิตามสญัญา
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯ มีการท�าสัญญาขายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมถึงการให้บรกิารออกแบบ

ระบบ พฒันาระบบ และบริการอืน่ท่ีเกีย่วเนือ่ง จ�านวน 60 สญัญา และจ�านวน 26 สญัญา ตามล�าดบั มลูค่ารวมตามสญัญาจ�านวนเงิน 2,023 
ล้านบาท และจ�านวนเงนิ 1,350.2 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่บรษิทัฯ มกีารส่งมอบงานแล้ว จ�านวนเงิน 612.5 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 1,177.9 
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยบรษิทัฯ จะต้องส่งมอบงานให้กบัผูว่้าจ้างตามระยะเวลาทีก่�าหนดในสญัญา และบรษิทัฯ จะต้องน�าหนงัสอืค�า้ประกนัที่ 
ออกโดยธนาคารไปวางเป็นหลกัประกันการปฏบิตัติามสญัญา และในกรณท่ีีบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญา บรษัิทฯ จะถกูรบิหลักประกนั
และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก�าหนดในสัญญา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มกีารท�าสญัญาว่าจ้างเพือ่ด�าเนนิงานด้านการออกแบบระบบ พฒันาระบบ การจดัท�า 
ระบบรวมถึงการฝึกอบรมกับผู้รับช่วงต่อ จ�านวน 103 สัญญา และจ�านวน 32 สัญญา ตามล�าดับ มูลค่ารวมตามสัญญา จ�านวนเงิน 840.2 
ล้านบาท และจ�านวนเงิน 165.4 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินตามสัญญาแล้วจ�านวนเงิน 671.2 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 
87.9 ล้านบาท ตามล�าดับ หากผู้รับช่วงต่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่ก�าหนด

30.5 สินทรพัย์/หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รบัการป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังนี้

จ่ายช�าระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ปี 3.08 1.45

2 ถึง 4 ปี 4.89 2.59

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้า
   และเงินประกันผลงาน 329.59 328.15

ค�้าประกันการประมูลงาน 128.76 128.76

ค�้าประกันอื่นๆ 2.40 2.40

460.75 459.31

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 17.4 21.2 1,661.4 1,884.6 36.0886 32.9630

ยูโร - 0.2 755.4 - 39.4388 40.0530
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.6 21.2 617.4 892.7 36.0886 32.9630

ยูโร - 0.2 755.4 - 39.4388 40.0530

30.6 การค�้าประกนั
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัร่วมกบักรรมการของบรษิทัฯ จากการค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่เลตเตอร์ออฟเครดติให้

แก่บรษิทัย่อย จ�านวนคงเหลอื 134.9 ล้านบาท ซึง่บรษิทัย่อยดังกล่าวน�าวงเงนิไปออกหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคารให้แก่บรษิทัร่วมจ�านวน 15.2 
ล้านบาท เพื่อค�้าประกันสัญญาของบริษัทร่วม

30.7 ภาระผูกพนัตามบนัทึกข้อตกลงแปลงหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงแปลงหนี้ โดยมีหน้าท่ีในการรับเงินคืนจากการแปลงหนี้จาก 

คู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาได้รับช�าระเงินเพ่ิมเติมหลังจากการท�าบันทึกข้อตกลงในการแปลงหนี้แล้ว และศาลมีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ต้อง 
น�าส่งเงินคืนให้แก่ศาลหรือผู้อื่น

ในระหว่างปี 2558  บรษิทัฯ ได้ช�าระเงินให้แก่คูส่ญัญาจากการแปลงหนี ้จ�านวน 25.17 ล้านบาท โดยเงนิจ�านวนดงักล่าว เป็นเงนิทีไ่ด้
รบัช�าระจาก คูก่รณขีองบรษัิทฯ ในคดีที ่บรษัิทฯ เป็นผูฟ้้องร้อง โดยรายการดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่องบก�าไรขาดทนุในปีปัจจบุนัของบริษัทฯ

31. คดีฟ้องร้อง
31.1 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดี โดยสรุปคดีที่มีสาระส�คญัได้ดงันี้

คดี
หมายเลข

ด�าที่
วันที่

ถูกฟ้อง
ร้องคดี

บริษัทฯ
ตกเป็น
จ�าเลยที่

ในข้อหา
หรือฐาน
ความผิด

โจทก์เรียก
ค่าเสียหาย

ค�าพิพากษา

4628/2552 3 ส.ค. 
2552

แพ่ง 1 ผิดสัญญา 8.97
ล้านบาท

- ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2553
- ศาลอทุธรณ์พพิากษาให้จ�าเลยช�าระเงนิจ�านวนเงนิ  
1.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 
ต่อปี นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะช�าระเสร็จ 
- ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์พร้อมทั้ง
ให้จ�าเลยช�าระค่าธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์ตาม
ทุนทรัพย์ โดยมีศาลฎีกาพิจารณาและมีค�าสั่ง
ชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อย คดีจึงเป็นอันเสร็จสิ้นโดย
บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินครบทั้งจ�านวนแล้วใน 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

104 รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 
Public Company Limited



ส�าหรับคดีแรก บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วทั้งจ�านวน
ผลกระทบจากค�าพิพากษาของศาลฎีกาท�าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากค�าพิพากษาดังกล่าวจ�านวน 0.83 ล้านบาท
ส�าหรับคดีที่สอง บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินจากการเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วทั้งจ�านวน
ผลกระทบจากการทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความ ท�าให้บรษิทัฯ มกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิข้ึนจริงนบัตัง้แต่

วันที่บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินตามวันที่เกิดรายการ จนถึงวันที่บริษัทฯ ท�าสัญญาประนอมหนี้จ�านวน 7.36 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการ
ประนอมหนี้จ�านวน 3.28 ล้านบาท 

31.2 ในปี 2553 เจำ้าหนี้การค้า (Back to Back)
รายหนึง่ได้ยืน่ข้อพพิาทต่ออนญุาโตตลุาการประเทศสงิคโปร์เพือ่ขอให้ทางผูว่้าจ้างและบรษัิทฯ ร่วมกันช�าระหนี ้จ�านวนเงิน 1.48 ล้าน

ยูโร พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�านวนเงิน 5.12 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขอให้อนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์ พิจารณาถึงปัญหาเขตอ�านาจในการ
พจิารณาค�าเสนอข้อพพิาทของเจ้าหนี ้เม่ือวันที ่1 มถินุายน 2555 อนญุาโตตลุาการได้มคี�าวินจิฉยัว่าอนญุาโตตลุาการประเทศสงิคโปร์มอี�านาจ
ในการพจิารณาค�าเสนอข้อพพิาทดังกล่าว บริษทัฯ ได้ยืน่อทุธรณ์ค�าวนิจิฉัยของอนญุาโตตลุาการประเทศสงิคโปร์ไปศาลสงู ณ ประเทศสงิคโปร์ 
และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ศาลสูง ณ ประเทศสิงคโปร์ได้มีค�าวินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์มีอ�านาจในการพิจารณา
ข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด ณ ประเทศสิงคโปร์ ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ศาลสูงสุด 
ณ ประเทศสิงคโปร์มีค�าวินิจฉัยว่า ทางอนุญาโตตุลาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ไม่มีอ�านาจในการพิจารณาค�าเสนอข้อพิพาทดังกล่าวของเจ้าหนี้ 

คดี
หมายเลขด�าท่ี

วันที่
ถูกฟ้อง
ร้องคดี

บรษิทัฯ
ตกเป็นจ�าเลย

ที่

ในข้อหา
หรือฐาน
ความผิด

โจทก์เรียก
ค่าเสียหาย

ค�าพิพากษา

4213/2556 15 ต.ค. 
2556

แพ่ง 1 ผิดสัญญา 6.52 
ล้านบาท 
และ 1.88 
ล้านยูโร

- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โจทก์ได้ฟ้องบริษัทฯ
ต่อศาลแพ่ง และในวันที่ 23 มกราคม 2557 
บรษิทัฯ ท�าการฟ้องแย้งเรยีกค่าเสยีหายจากโจทก์
ในข้อหาผดิสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 14.23 ล้านบาท
โดยทางโจทก์ยื่นค�าให้การแก้ฟ้องแย้งวันที่  
26 มีนาคม 2557 
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าท�า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดย
บริษัทฯ ยอมช�าระเงินให้แก่โจทก์เป็นจ�านวนเงิน 
20 ล้านบาท พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่ง
ช�าระเป็น 2 งวด โดยมีเงื่อนไขการจ่ายช�าระ 
ดังต่อไปนี้
- งวดแรกบริษัทฯ ตกลงช�าระเงิน เป็นจ�านวน 13 
ล้านบาท พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแก่โจทก์ภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัทีท่�าสญัญาประนปีระนอมยอมความ 
- งวดที่สองบริษัทฯ ตกลงช�าระเงินเป็นเงิน 7 
ล้านบาท พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแก่โจทก์ ภายใน 
3 วันท�าการหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับช�าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งศาลสูงแห่งประเทศ
สิงคโปร์จากโจทก์ เป็นจ�านวนเงิน 273,056 
เหรียญสิงคโปร์ 
- ซึ่งศาลแพ่งได้ท�าการพิจารณาและมีค�าสั่งชี้ขาด
เป็นที่เรียบร้อย คดีจึงเป็นอันเสร็จสิ้นโดยบริษัทฯ
ได้จ่ายช�าระเงินครบทั้งจ�านวนแล้วในระหว่างปี 
2557
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โดยให้เพกิถอนค�าวินจิฉยัของอนญุาโตตลุาการ ณ ประเทศสงิคโปร์และศาลสงูของประเทศสงิคโปร์ทีก่�าหนดว่า อนญุาโตตลุาการ ณ ประเทศ
สิงคโปร์มีอ�านาจในการพิจารณาค�าเสนอข้อพิพาทในคดีนี้ออก โดยให้ถือค�าวินิจฉัยของศาลสูงสุด ณ สิงคโปร์ เป็นที่สุด

อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้การค้ารายดังกล่าวได้ยื่นค�าฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อศาลแพ่งในประเทศไทย เป็นคดีด�าหมายเลขที่ 4213/2556 ตาม
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.1

32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงนิและเจ้าหนีท้รสัต์รซีที บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดังกล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเส่ียงดังน้ี

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดังนัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหาย 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มีการกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ี
ฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุท่ีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเช่ือคือมลูค่าตาม 
บัญชีของลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระ 

ค�า้ประกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้และเจ้าหนีท้รสัต์รีซที อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลง 
ตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ไม่มี 
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.77 73.58 23.70 99.05 0.13-0.75
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 71.29 - - 71.29 1.10-2.25
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 106.09 67.00 - 173.09 2.60-6.10
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ไม่มี 
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.02 129.38 8.22 140.63 0.13-0.55

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 71.29 - - 71.29 1.05-2.25

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 160.88 211.36 - 372.24 5.00-6.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ไม่มี 
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.27 22.70 13.74 37.71 0.13-0.75

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 44.48 - - 44.48 1.10-2.25

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 61.29 67.00 - 128.29 2.60-6.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา

ตลาด

ไม่มี 
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.74 31.23 5.91 39.87 0.13-0.55

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 44.48 - - 44.48 1.05-2.25

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 134.58 211.36 - 345.94 5.00-6.10

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2558
International Research Corporation 

Public Company Limited107



ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืของสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ 30.5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงินทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายช�าระหนีสิ้นในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู้

และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรม
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมือทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุหรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม

เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้
ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจำดัการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด�ารงไว้ซ่ึงความ

สามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.2:1 (2557 : 1.7:1) (เฉพาะบริษัทฯ : 1.3:1 (2557 : 1.7:1))

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้มีการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด 

จากผู้ถือหุ้นเดิมท้ังหมด (ซ่ึงเดิมบริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยบุคคลอื่นในอัตราร้อยละ 49) ด้วยราคา
ตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตเิห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
ให้อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 38.14 ล้านบาท โดยในระหว่างปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจ�านวน 25.43 ล้านบาท ดังน้ัน 
ยงัคงเหลอืเงนิปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 12.71 ล้านบาท ทัง้นี ้จ�านวนปันผลดงักล่าวจะบนัทกึบญัชภีายหลัง 
จากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

35. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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