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1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล 

ที่ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ถือหุ้นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

2. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับลูกค้า โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการ และให้บริการ

อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ บรรยากาศในการท�างานและผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ
เพิ่มจ�านวนและรักษากลุ่มลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว้ การขยายฐานลูกค้าท�าได้ 

โดยการเสนอความแตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการเน้นความเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาคุณลักษณะเด่น และการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ โดยวิธี

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัท มีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั้นน�าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร 

และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ 

และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปัจจุบัน IRCP 

เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Total ICT Solution 

ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็น The Innovative Company ด้วยการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายด้าน ICT

มีความเป็นผู้น�าด้านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1



สารจากประธานกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจไทยในปีในปี 2560 ขยายตัวดีขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก

มาจากการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว การลงทุนในภาคเอกชน  การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกที่มีการขยายตัวขึ้น 

ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

  โดยรวม กลุม่บรษิทัฯ มีรายได้ในปีนีจ้�านวนทัง้สิน้ 1,258.45 ล้านบาท ถงึแม้ว่า กลุม่บรษัิทฯ จะมีรายได้อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างดี 

แต่ในปีน้ีกลุม่บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสทุธจิ�านวน 3.57 ล้านบาท ซึง่ผลขาดทุนดงักล่าวเกดิจากการทีธ่นาคารได้ช�าระเงนิตามหนงัสอื

ค�า้ประกนัธนาคาร จากการเรยีกร้องของโครงการทีถ่กูยกเลกิเมือ่ต้นปี 2560 โดยธนาคารไม่สามารถปฎเิสธการจ่ายเงนิได้ จงึเป็น

เหตุให้กลุ่มบรษิทัต้องท�าการบนัทกึค่าใช้จ่ายจากรายการดงักล่าว แต่อย่างไรกต็ามการทีบ่รษัิทร้องต่อศาลปกครองในกรณถีกูยกเลกิ

โครงการ ก�าลังรอการพิจารณาคดีจากศาล ทางกลุ่มบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจะออกมาในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท  

และในปี 2560 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในส่วนของบรษิทัแม่ได้มกีารปรบัโครงสร้างภายในเพือ่ให้สามารถตรวจสอบกนัเอง พร้อมทัง้ยงัได้เสริมบคุคลากรทีม่คีวาม

รูค้วามสามารถในเรือ่งของการตรวจสอบภายใน พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงผูต้รวจสอบภายในจากเดมิเป็นบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 

ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด และในปี 2561 ได้มีการก�าหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ส�าหรับปี 2561 แนวนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารอย่างครบวงจร จากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมากว่า 30 ปี ท�าให้บรษิทั เรยีนรู ้

และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา จากนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ไทยแลนด์ 4.0 บริษัทฯประเมินว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

รวมทัง้ ธรุกจิ E-Commerce ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และการเงนิการธนาคาร รวมทัง้โลจสิตกิส์ ทกุภาคต้องมเีทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเข้าไปมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัตวัเอง ทัง้นี ้รฐับาลยงัให้ความส�าคญักบัการบูรณาการในระดบั

พืน้ทีร่ะหว่างส่วนราชการ จงัหวดัและปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสรมิการพฒันาให้เกดิการกระจายความเจรญิไปสูภู่มภิาคอย่างต่อเนือ่ง 

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดได้ในปี 2561 ได้เพิ่มขึ้น

รายงานประจ�าปี 25602



สุดท้ายนี้ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

รเีสริช คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ 

สถาบนัทางการเงิน พันธมติรทางธรุกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่เช่ือมั่นไว้วางใจ และ

สนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และที่ส�าคัญที่สุด คือ ทีมงาน

ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

มคีวามพร้อม ทีจ่ะปรับเปล่ียนและเผชิญกับทกุสถานการณ์  

เพือ่น�าพา องค์กรให้ก้าวเดนิต่อไปข้างหน้าสูเ่ป้าหมาย

ที่วางไว้ได้

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในรอบปี 2560 ทีผ่่านมา กลุม่บรษิทั ยงัเดนิหน้าด�าเนนิธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างครบวงจร 

โดยมกีารปรบักลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์และด้านบรกิารให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์และพนัธ

กจิทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารคนใหม่ของบรษิทั รูส้กึเป็นเกยีรติอย่างยิง่ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ

จากคณะกรรมการบรษิทัให้ด�ารงต�าแหน่งอนัส�าคญันี ้และมุง่มัน่ในการท�าหน้าทีอ่ย่างดทีีส่ดุเพือ่น�าพากลุม่บรษิทั  สูค่วาม

เข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสมไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 

ส�าหรับปี 2560 นับเป็นปีที่ท้าทายของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากโครงการค้างเก่าที่เป็นปัญหา 

และยังเกิดการตั้งหนี้จากโครงการดังกล่าว จึงท�าให้บริษัทมีรายได้/ก�าไร ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาประเทศไทย

มีการขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และยังมีนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐ

ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสในการเติบโตของ

ธุรกิจ ดังนั้นบริษัท จึงมีการปรับกลยุทธ์การบริหาร เช่น การปรับองค์กร การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการร่วมมือกับพันธ

มิตรใหม่ๆทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง และการสร้างรากฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อการเติบโต

ที่มีศักยภาพและยั่งยืน

บรษิทั ได้ด�าเนนินโยบายธรุกจิโดยเน้นท่ีการปรบัปรุง และพฒันาธรุกจิและบรกิารต่างๆของบรษิทัฯให้มปีระสทิธภิาพ

และคณุภาพดยีิง่ขึน้ เพือ่สร้างความพงึพอใจทีม่ากขึน้ และช่วยให้การบรหิารต้นทนุ ค่าใช้จ่ายให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ด้วย 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ( 

CSR ) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส ยึดมั่นในการเป็นผู้น�าที่ดี รวมถึงการมีวินัยในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�ามาซ่ึงความส�าเร็จในการสร้างมลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้ และผมได้ถอืโอกาสน้ีเพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสร้าง

องค์กรใหม่ เมื่อเข้ามารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในส่วนของบริษัทแม่ได้มีการปรับโครงสร้างภายในเพื่อให้

สามารถตรวจสอบกันเอง พร้อมทั้งยังได้เสริมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบภายใน พร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในจากเดิมเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด และในปี 2561 ได้มี

การก�าหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

รายงานประจ�าปี 25604



ในนามของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผมขอขอบคุณพนักงาน

ทกุคนส�าหรบัการท�างานหนักและความมุง่มัน่ของท่านตลอดท่ัวทัง้

กระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และขอขอบคณุคณะกรรมการ

บรษิทัทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุ ท้ายทีส่ดุนีผ้มใคร่ขอขอบพระคณุลกูค้า 

ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุท่านส�าหรบัความเชือ่ใจและการ

สนับสนุนที่มีต่อกลุ่มบริษัทเสมอมา

นายดล เหตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 5



นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

อายุ 70 ปี  สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และ โทรคมนาคม   

- หลักสูตร Director Certification Program: DCP  รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรต่อต้านทุจริตส�าหรับผู้บริหาร AntiCorruption for Executive Program: ACEP รุ่นที่ 15/2015

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program Update: DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 – ป้จจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น/

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน

2552- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2552 – 2558 คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2551 – 2557 คณะกรรมการฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553 – 2556 คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 25606



นายอ�านวย ทองสถิตย์ 

อายุ 65 ปี  สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

หลักสูตรอบรม

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

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA

- หลักสูตรAlternative Energy, University of Florida, USA

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2555 -2558 กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจ�ากัด

2558 – 2560 กรรมาธิการด้านการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 7



นายดล เหตระกูล 

อายุ 37 ปี  สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรอบรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)

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

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จ�ากัด

2558 – 2559  ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไอที กรีน

2555 – 2557  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานประจ�าปี 25608



นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล

อายุ 37 ปี  สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  (Master of Legal Institutions (M.L.I.))
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรอบรม

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

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

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

- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 4

- หลักสูตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ�ากัด

2553 – 2557  Associate บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลิจิสท์ จ�ากัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 9



นายศิวะ แสงมณี

อายุ 72 ปี  สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 20 จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 จากวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับ ผู้บริหารระดับสูง ปปร.รุ่นที่ 6 จากสถาบันพระพระปกเกล้า

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 97 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุ่น 18 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 256010



นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

อายุ 48 ปี   สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

  Schiller International University,London, England

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม

- Certificate of Thailand Government Savings Bank, Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of 

Southern California

- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า

- Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาช้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 ) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ประสบการณ์ท�างาน (5 ปีย้อนหลัง)

2560 - ป้จจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมมาภิบาล บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ป้จจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา

2556 - 2558  กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2557  กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2557  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2555 - 2557  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

2553 - 2555  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

2554 - 2555  รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

2554 - 2555  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 11



คณะผู้บริหาร

นายดล เหตระกูล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
นายยงลาภ พดด้วง

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายทรงธรรม หลิมวานิช

รองประธานฝ่ายบริหารลูกค้า
นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ

รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
นายสุรภัณฑ์ ธัญญานคร

รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาวิศวะกรรม

นายธนพล ธรรมวิหารคุณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี

รองประธานฝ่ายซอฟแวร์โซลูชั่น

นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ

รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 256012



จุดเด่นทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน 2556 2557 2558 2559 2560

หน่วย (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์ 877 1,311 1,088 1,048 1,020

รวมหนี้สิน 477 821 598 687 665

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 400 489 490 360 355

รวมรายได้ 1,047 1,665 1,237 1,128 1,285

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 139 173 181 312 244

ก�าไรสุทธิ 61 134 57 (115) (4)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 19 20 20 18 19

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6 8 5 (10) (0)

ข้อมูลหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.29 0.64 0.22 (0.40) (0.01)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล (%) 72 91 67 - -

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 13



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท IRCP ได้มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการขยายการด�าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 30 ปี โดยมีผลงานส�าคัญในระดับประเทศจ�านวนมาก 

โดยได้มกีารขยายการด�าเนนิธรุกจิหลัก ทีป่ระกอบด้วย 5 สายธรุกจิ คอื ธรุกจิโทรคมนาคม ธรุกิจโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องค์กร ธรุกจิพลงังาน ธรุกจิการพฒันาซอฟแวร์และธุรกจิระบบวทิยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง และประกอบไปด้วย 5 กลุม่บรษัิทย่อย 

ซึง่เป็นการขยายศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกิจให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้าและรองรบัความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี

ให้ครอบคลุมได้มากยิ่งข้ึน และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจหรือลูกค้ากลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทั IRCP ยงัได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนรายได้จากการบรกิาร (Professional Service) ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่

การให้ค�าปรึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบ�ารุงรักษาระบบ การฝึกอบรม และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารโทรคมนาคมให้มากขึ้น เป็นรายได้ต่อเนื่อง เพิ่มรายได้ระยะยาว และเพิ่มอัตราก�าไรที่สูงขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ก่อต้ังโดยผู้บริหารคนไทย ซึ่งได ้

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2529 ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท โดยได้เริม่ต้นประกอบธรุกจิจากการเป็นผูผ้ลติ

การ์ดแสดงผลภาษาไทยที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้ขยายธุรกิจในสายงานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง

ปี 2533 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา (Microsoft USA) พัฒนาเทคโนโลยี

ระบบภาษาไทยส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร เริม่ตัง้แต่ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรือ่ยมาจนถงึ 

Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บรษิทัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผูผ้ลติซ�า้ซอฟต์แวร์

ของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

ปี 2538 บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาและการรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ

และเอกชน 

ปี 2540 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้าไปถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ปี 2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการลงทุนในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ปี 2544 ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 29.99 และปี 2545 - 2546 

ได้เพิม่สดัส่วนการลงทนุเป็นร้อยละ 49.99 และร้อยละ 50 ตามล�าดบั และต่อมาในปี 2548 บรษิทัได้จ�าหน่ายเงนิ

ลงทุนในบริษัทนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งไป โดยมีก�าไรจากการขายหน่วยลงทุน 2.56 ล้านบาท
ปี 2547 บริษัทได้เห็นความส�าคัญในการขยายการให้บริการสารสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจัดต้ังบริษัทย่อยขึ้น

อีก 1 บริษัท คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด ซ่ึงบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 60 

และต่อมาในปี 2549 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 92

ปี 2548 ในเดอืนมนีาคม บรษิทั ได้รบัรางวัลธรรมาภบิาลดเีด่น (Good Governance Award) รางวลัที ่1 ประจ�าปี 2547 

จากสถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ โดยเป็นรางวลัทีม่อบให้กบัหน่วยงานทีย่ดึมัน่หลกัการบรหิารจัดการ ด้วยความซือ่สตัย์ 

โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
ปี 2552 บริษัทได้ยกเลิกสายธุรกิจภูมิศาสตร์สารสนเทศ และสายธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพวิติง้ จ�ากดั: INEC) เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าเป็นสายธรุกจิท่ีไม่มงีานโครงการ

รองรับในอนาคต และเป็นสายธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างก�าไรให้แก่บริษัทได้

รายงานประจ�าปี 256014



ปี 2553 มกีารขยายธรุกจิ โดยการลงทนุในบรษิทั ทวีเีทเลคอม จ�ากดั ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ด้วยวธิกีารเข้าซือ้กจิการเนือ่งจาก

เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวจะสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีธุรกิจด้านเทเลคอมแบบครบวงจร

ปี 2553 บริษัทได้เพ่ิมสายธุรกิจการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อบริษัทอินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ คอมพวิติง้ จ�ากดั: INEC เนือ่งจากเมือ่ปี 2552 ได้มกีารยกเลกิสายธรุกจิ ในบรษิทันีไ้ป แต่ตวับรษิทัยงัคงอยู ่

ต่อมาในช่วงปลายปี 2553 จึงมีการน�าสายธุรกิจด้านการบริการกลับมาอีกครั้งในชื่อบริษัทเดิม
ปี 2553 ในเดอืนมิถนุายน บรษิทัมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กร ในระดบับริหาร โดยมกีารเปลีย่นแปลงต�าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)

ปี 2555  ในช่วงปลายปี บริษัทได้ยกเลิกชื่อกลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW) 

โดยปรับเปล่ียนชื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น จึงน�ากลุ่มธุรกิจนี้ไปรวมกับกลุ่มธุรกิจโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัองค์กรภายใต้ชือ่เดมิคอื Enterprise Information Technology Business Department: EIT
ปี 2555 ในเดอืนธนัวาคม กลุม่บรษิทัมีการปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กร ในระดบัคณะกรรมการบรษัิท โดยมกีารแต่งตัง้คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และพิจารณา

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่กรรมการได้รับ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance)

ปี 2556 ในช่วงปลายปี กลุ่มบรษิทัได้ยกเลกิกจิการ บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั: ISD และได้

โอนย้ายพนกังาน และธุรกจิของบรษิทั ไปอยูภ่ายใต้ บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพวิต้ิง จ�ากดั: INEC
ปี 2556 กลุ่มบริษัท ได้ขยายธุรกิจ โดยได้จัดตั้งสายธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Digital Broadcasting) 

เพื่อด�าเนินงาน รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดต้ัง และให้บริการค�าแนะน�าด้านการแพร่ภาพ โทรทัศน์ และวิทยุ 

ในระบบดิจิตอล และรองรับ นโยบายของภาครัฐที่จะเปลี่ยนถ่ายจากการแพร่ภาพโทรทัศน์และวิทยุในระบบ 

อนาล็อก เข้าสู่ระบบ ดิจิตอล
ปี 2557 บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 
ปี 2558 จัดตั้งบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ และบริหารจัดการและก�าจัดขยะ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และ

ปัจจุบันในปีเดียวกันได้มีการเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท

ปี 2558 บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ�ากัด ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเปล่ียนชือ่เป็น บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) 

เมือ่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 เพือ่ระดมทนุ ให้บรษิทัมเีงนิทนุหมุนเวยีนหรอืขยายธรุกจิ ในการรองรบัการเตบิโต

ธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

ปี 2558 จัดตั้งบริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด โดย IRCP ถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสายธุรกิจระบบการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวด์“Integrated Cloud Services Agency” (ICSA) เพื่อด�าเนินการให้บริการแบบ

บอกรบัการเป็นสมาชกิ (Subscription) ทีม่คีวามคุม้ค่า ให้บรกิารกบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และคูค้่าด้านห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึง Localized Software as a Service (SaaS) 

จากผู้ให้บริการด้าน Cloud (Cloud Service Provider: CSP) 

ปี 2558 จดัตัง้บรษิทั เอช อาร์ ซ ีพ ีจ�ากดั โดย IRCP ถอืหุน้ร้อยละ 51 ซึง่เป็นสายธรุกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางด้าน

การดูแลสุขภาพและการแพทย์ มุ่งเน้นด�าเนินงานเกี่ยวกับ เป็นที่ปรึกษา วางระบบ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่

เป็นเฉพาะทางการดูแลสขุภาพและทางการแพทย์ เช่น ระบบการตดิต่อสือ่สาร การรายงาน การควบคมุ การสัง่การ 

บนรถฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
ปี 2559 จัดตั้งบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทุน โดย IRCP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 

หรอื 5.1 ล้านบาท ของทนุจดทะเบยีนจ�านวน 10 ล้านบาท ด�าเนนิธรุกจิโดยให้บรกิารออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน 

ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

ปี 2559 บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP) ได้ท�าการขายหุ ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอทีกรีน จ�ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 15



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

   

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

 (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด

(มหาชน)

จ�าหน่ายสินค้าไอทีและ

อปุกรณ์เครอืข่ายเฉพาะ

ตลาดลกูค้าระดบัองค์กร

ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว

50 ล้านบาท

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ 

เอ็นเตอร์ไพรส คอม

พิวติ้ง จ�ากัด

ให้บริการ ให้ค�าปรึกษา 

และแก้ปัญหาด้าน ระบบ

สารสนเทศ แบบครบ

วงจร (IT Total Service 

Solutions)

ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

10 ล้านบาท

บริษัท ทีวี เทเลคอม

จ�ากัด

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

และพฒันาระบบ บรหิาร

โครงการและบ�ารงุรกัษา

ด้านระบบสนบัสนนุการ

ด�าเนินธุรกิจ

ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว

35 ล้านบาท

บริษัท ไออาร์ซีพี

คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด

ให้บริการ ออกแบบ

ให้ค�าปรึกษาวางระบบ

สารสนเทศบนคลาวด์

(Integrated Cloud

Service Agency)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

2.5 ล้านบาท

บริษัท สิงหคอม

อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด

ให้บริการออกแบบ 

ก่อสร้าง สถานฐีาน ตดิตัง้ 

รื้อถอน เพิ่มเติมอุปกรณ์

รับส ่ ง  สัญญาณเครือ

ข่ายโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี 

ระบบไฟฟ้า และ ระบบ

โทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

10 ล้านบาท

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด

ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด

เล็กจากขยะ บริหารจัดการและก�าจัดขยะ

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 50 ล้านบาท

บริษัท เอชอาร์ซีพี จ�ากัด*

ด�าเนนิงานเกีย่วกบัเป็นทีป่รกึษา วางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 5 ล้านบาท

91.14% 92% 99.99% 50.99% 51%

25%

99.99%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ส�าหรับงวดปี 2558-2560 แยกตามหน่วยธุรกิจ มีรายละเอียดดังตารางนี้

หน่วย:พันบาท

หน่วยธรุกจิ

% การ

ถอืหุน้

ของ

บรษิทั

2558 2559 2560

จ�านวนเงิน

(พนับาท) ร้อยละ

จ�านวนเงิน 

(พนับาท) ร้อยละ

จ�านวนเงิน 

(พนับาท) ร้อยละ

รายได้การดำาเนินงานบริษัทแม่ 100 779,068 62.97 535,966 47.53 637,617 49.60

รายได้การดำาเนินงานบริษัทย่อย
1. บริษัท ไอที กรีน จำากัด (มหาชน) 91.14 439,294 35.51 552,649 49.01 628,901 48.92  

2. บริษัท อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอม พิวต้ิง จำากัด 92.00 42,465 3.43 20,770 1.84 - -

3. บริษัท ทีวีเทเลคอม จำากัด 99.99 14,393 1.16 5,542 0.49 2,596 0.2

4. บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำากัด 50.99 - - - -   520 0.04   

5. บริษัท เอส อาร์ ซี พี จำากัด 50.99 - - 156 0.01 1,553 0.12    

6. บริษัท สิงห์ คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำากัด 50.99 - - 34,506 3.06 9,968 0.78

รวมรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบและรายได้จากการ
ขายก่อนรายได้ระหว่างส่วนงาน 1,275,220 103.08 1,149,591 101.95 1,281,154 99.67

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (46,136) (3.73) (30,716) (2.72) (11,412) (0.89)

รวมรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบและรายได้จากการ
ขายก่อนรายได้อ่ืน 1,229,084 99.35 1,118,875   99.23 1,269,742 98.78  

รายได้อ่ืน 8,018 0.65 8,679 0.77 15,710 1.22

รวมรายได้ 1,237,102 100.00 1,127,554 100.00 1,285,452 100.00

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บรษิทั ส�าหรบังวดปี 2558-2560 แยกตามหน่วยประเภทโครงการและไม่ใช่โครงการ มีรายละเอยีดดงัตารางนี้

หน่วย พันบาท

ประเภทธุรกิจ
2558 2559 2560

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

รายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ 819,754 66.33 580,090 51.50 601,688 48.23

รายได้จากธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงการ 497,742 40.27 601.691 53.42 658,017 52.75

รวมรายได้ก่อนรายได้ระหว่างส่วนงาน 1,317,496 106.60 1,181,781 104.92 1,259,705 100.99

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (81,601) (6.60) (55,466) (4.92) (12,359) (0.99)

รวมรายได้ 1,235,895 100.00 1,126,315 100.00 1,247,346 100.00

ในปี 2560 กลุม่บรษิทั มรีายได้จากส่วนธรุกจิประเภทโครงการร้อยละ 48.23 ของรายได้รวม และจากส่วนงานธรุกจิประเภทไม่ใช่

โครงการร้อยละ 52.75 ของรายได้รวม และมีรายการระหว่างกันร้อยละ 0.99 ของรายได้รวม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 17



การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว 254,299,746 บาท ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่อีก 

5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด 

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด  และบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 

โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีบริษัท

ย่อยท่ีด�าเนินงานภายใต้บริษัท 1 บริษัท คือ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (“HRCP”) ซึ่งได้ท�าการซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีบริษัทร่วมลงทุน 1 บริษัท 

คือ บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 25

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบ

ธุรกิจหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�าเนินงานภายใต้บริษัทต่าง ๆ ดังนี้

ด�าเนินงานโดย ชื่อบริษัท ธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ

บริษัทแม่ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล

รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

จ�ากัด (มหาชน)

ธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(Information and Communication 

Technology)

แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

1. Telecommunication

2. Broadcasting

3. Information Technology

4. Energy

5. Software Development

6. Authorized Replication :AR

บริษัทย่อย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด 

(มหาชน)**

(ถือหุ้นร้อยละ 91.14)

ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์

เครอืข่ายประเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร 

(IT Green Pub Co., Ltd: ITG)

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายให้

กับผู้ประกอบ การค้าคอมพิวเตอร์

บริษัทย่อย บริษัท อินเทลลิเจ็นท์

เอ็นเตอร์ไพร์ส

คอมพิวติ้ง จ�ากัด 

(ถือหุ้นร้อยละ 92)

ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา

พัฒนาระบบสารสนเทศ

(Intelligent Enterprise Computing: 

INEC) 

บริการให้ค�าปรึกษาและบ�ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บริษัทย่อย บริษัท ทีวี เทเลคอม

จ�ากัด

(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม 

(TV Telecom: TVT)

ที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์

ติดตั้ง พัฒนาระบบ บริหารโครงการ

และบ�ารุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการ

ด�าเนินธุรกิจ

บริษัทย่อย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ 

เซอร์วิส จ�ากัด

(ถือหุ้นร้อยละ 50.99)

ธรุกจิให้บรกิารสารสนเทศบนคลาวด์แบบ

ครบวงจร (Integrated Cloud Service 

Agency)

ให้บริการทางด้านสารสนเทศบนคลาวด์ 

โดยให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ เช่าใช้พื้นที่ 

รวมถึงการติดตังพัฒนาระบบสารสนเทศ

แบบครบวงจร 

บริษัทย่อย บริษัท สิงห์คอม

อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(ถือหุ้นร้อยละ 51)

ที่ปรึกษา ออกแบบ

ติดตั้ง และให้บริการ ด้านโทรคมนาคม

(Singhcom Inter Group Co., Ltd : SIG)

ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน

ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

รายงานประจ�าปี 256018



ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจ

ปัจจบุนั บรษิทัด�าเนนิธรุกจิหลกัคอื เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูใ้ห้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มผีลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัแม่และบรษิทัย่อยพฒันาขึน้เอง

และผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายจากบรษิทัชัน้น�าของโลก รวมถงึการให้บรกิารทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี

1.    กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication)

2.    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Information Technology)

3.    กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting)

4.    กลุ่มพลังงาน (Energy)

5.   กลุ่มพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Development)

1. ธุรกิจประเภทโครงการ

1.1 ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication: Telecom)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ด�าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ 

และบ�ารุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยน�าเสนออุปกรณ์ที่มีช่ือเสียงระดับช้ันน�าของโลก 

และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด สินค้าหลักที่น�าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, 

NetNumber, Alcatel-Lucent, Coriant, Enghouse และ Sonus เป็นต้น โซลชูัน่หลกั   ทีเ่สนอขาย ได้แก่ ระบบเชือ่มโยงความเรว็

สูงผ่านสายใยแก้วน�าแสง (DWDM Transmission system) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ (Next Generation Network) 

ระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีย่คุที ่3 (the 3rd Generation Mobile Network) ระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีย่คุที ่4 (Long-Term Evolution : LTE) 

อุปกรณ์ระบบ FTTx และอุปกรณ์มีเดียเกตเวย์ Unified Communication

1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Information Technology) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้ 

ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการน�าเสนอเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากทัว่โลกให้กบัลกูค้า และให้บรกิารแบบใช้งานได้ทนัท ี(Turnkey Solution) ทัง้นีบ้รษิทัจะเป็น

ผู้รับเหมางานทั้งหมดแบบครบวงจร กล่าวคือ รวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งระบบสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

(1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop, Mobile) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 

(Network Integration) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Stroage) ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ ์

ที่น�าเสนอ อาทิเช่น IBM, HP, Oracle, Dell, Lenovo, Acer, Aruba และ Fortinet เป็นต้น

(2) ระบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ ส�ารวจเก็บความต้องการผู้ใช้งาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ 

(System Design) จดัท�าต้นแบบ (Prototype) พฒันาโปรแกรม (Coding) และน�าไปใช้งาน (Implementation) ซึง่ในส่วนนี ้

บริษัทได้มีการว่าจ้าง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการท�างานของบริษัทและลูกค้า เข้ามาเป็นพันธมิตรใน

การท�างานร่วมกัน
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(3) ซอฟต์แวร์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับงานต่าง ๆ ได้แก่ ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document 

& Work Flow Management Business Intelligence และ Geographic Information System รวมถึงการจัดท�าระบบ 

การพัฒนา การติดต้ัง การบริหารโครงการ การฝึกอบรมท้ังด้านเทคนิค การใช้งาน และการ Outsourcing ระบบงานด้าน

ไอที ได้แก่ การบริหารดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในปัจจุบันสายธุรกิจ EIT ได้เป็นตัวแทนให้

กับสินค้าซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิเช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็นต้น ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาบุคลากรให้

ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว

นอกจากนีใ้นส่วนของการบริการ ได้มกีารให้บริการครบวงจรทัง้ระบบสารสนเทศโดยการน�าเสนอเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ ทีทั่นสมยั 

ในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพฒันา การตดิตัง้ การบรหิารโครงการ การฝึกอบรมทัง้ด้านเทคนคิและการใช้งาน และการ 

Outsourcing พร้อมทัง้ให้ค�าปรกึษาและแก้ปัญหาให้กบังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจรโดยการเลอืกสรรผลติภณัฑ์และ

บริการที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

1.3 กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting) เปิดด�าเนินการตั้งแต่กลางปี 2556 โดยด�าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา 

ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดต้ัง บริหารโครงการ และบ�ารุงรักษาด้านระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงที่ทันสมัยแบบครบวงจร 

โดยน�าเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับช้ันน�าของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สินค้าหลักที่น�าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องส่งวิทยุและ

โทรทัศน์ Plisch ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวมสัญญาณ Spinner และระบบ Software ออกแบบและบริหารจัดการโครง

ข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี Progira โซลูช่ันหลักที่เสนอขายได้แก่ ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T2) 

ซึง่เป็นระบบกระจายเสยีงของโทรทศัน์ทีท่นัสมัยใหม่สดุ ระบบในการส่งสญัญาณวิทยดุจิติอล (DAB +) รวมทัง้อปุกรณ์ในการส่งสญัญาณ

ผ่านดาวเทียม (DVB-S/S2) อุปกรณ์ในการผลิตเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์  รวมไปจนถึงอุปกรณ์ในการควบคุมการออกอากาศ

นอกจากให้บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ยังให้บริการหลังการขาย

โดยรับประกันอุปกรณ์และระบบบรอดแคส ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปี 

โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite Service) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

1.  Corrective maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิดปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2.  Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

1.4 กลุ่มพลังงาน (Energy)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัทเล็งเห็นถึงอนาคตทางด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปัจจุบันได้มีการพัฒนา

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

• Smart City

• Smart Lighting Control & Monitoring

• Renewable Energy

• Smart Metering

รายงานประจ�าปี 256020



1.5 กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นการพัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซ่ึงมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ต้ังแต่ ส�ารวจเก็บความต้องการผู้ใช้งาน (Get Requirement) 

ออกแบบระบบ (System Design) จัดท�าต้นแบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม (Coding) และน�าไปใช้งาน (Implementation) 

ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้มีการว่าจ้าง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการท�างานของบริษัทและลูกค้าเข้ามาเป็นพันธมิตร

ในการท�างานร่วมกัน เช่น

• Approval

• Mobile

• Busiess Process Management (BPM)

• Device Managed Service (DMS)

• Database

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทเน้นนโยบายการตลาดโดยการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดส�าหรับลูกค้า เพ่ือส่งเสริมความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของ

ลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) 

ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง หรือ

ซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันาขึน้เองเพือ่การสร้างมลูค่าเพิม่ให้สอดคล้องตามความต้องการของลกูค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบคุลากรทีมี่คณุภาพและ

ประสบการณ์สงูในการให้บริการและค�าปรกึษาแก่ลกูค้าทีแ่ตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอืน่และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า

ด้วยเทคโนโลยีทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นที่ผ่านมา

(1) ด้านสินค้าและบริการ

 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง ด้าน Telecom ได้แก่ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens Network 

(NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber,Coriant, Enghouse และ Sonus  ด้าน Information Technology 

ได้แก่ผลติภณัฑ์ SAS,Ultimus,Microsoft (เป็น Certified Partner) ด้าน Broadcasting ได้แก่ผลติภัณฑ์ Spinner Kathrein 

Plisch และ Progira เป็นต้น โดยสินค้าของบริษัท มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีจุดเด่นใน

การสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมี

ศักยภาพในการบริหารโครงการ นอกจากน้ีทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจในความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน�าเสนอสินค้าและ

บริการที่ดีที่สุด การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บริษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน

 บรษิทั มนีโยบายทีจ่ะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นไปอยูเ่สมอเพือ่ให้มคีวามสามารถแนะน�าและรองรบัความ

ต้องการทีเ่ปลีย่นไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคุณภาพของพนกังานรวมถงึการท�างานเป็นทมี  การรบัรูแ้ละการปรบัตาม

การเคลือ่นตวัของธรุกจิไอซทีอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่งส่วนหนึง่ได้จากการเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลติภณัฑ์  

ท�าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  
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(3) ด้านการบริหารต้นทุน

 บริษัทเน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้บริการเพ่ือให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้าและการ

บริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากน้ี หน่วยธุรกิจยังเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้

สามารถซือ้สนิค้าได้ในราคาทีต่�า่ เข้าใจในตวัสนิค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมคีวามหลากหลายของสนิค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอ

สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ใน

ระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 บรษิทัมกีารสร้างความสมัพนัธ์อันดกีบัลกูค้าโดยการท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า 

ท�าให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางหน่วยธุรกิจ มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บริษัทมีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท 

โทรคมนาคม บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั บมจ.ทโีอท ีการทางพเิศษแห่งประเทศไทย บมจ. ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีมีงบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารค่อนข้างสูง

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท มีจุดแข็งในด้านความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์

ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งทางหน่วยธุรกิจ จะเข้าไปท�าการประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน Pre-Sale 

เข้าไปแนะน�าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการใช้ระบบต่างๆ 

ในการท�างาน จากนั้นหากลูกค้ามีความสนใจสินค้าและบริการ ทางสายงานจะจัดส่งพนักงานขายเข้าไปเจราจาต่อรองด้านราคาและ

เซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทัด�าเนนิงานโดยให้ค�าปรกึษาและรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงันัน้ วธิกีารจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารจงึเป็นส่วนหนึง่ของขัน้

ตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการสัง่ซือ้สนิค้าท่ีต้องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมือ่ได้รบัการสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็สนิค้าคงเหลอื การจดัหา

ผลติภณัฑ์และบรกิาร ทัง้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสัง่ซ้ือตรงจากเจ้าของผลติภัณฑ์คอื ด้าน Telecom ได้แก่ผลติภณัฑ์ Nokia 

Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei,NetNumber,Coriant, Enghouse และ Sonus  ด้าน Information 

Technology ได้แก่ผลติภณัฑ์ SAS,Ultimus,Microsoft ด้าน Broadcasting ได้แก่ผลติภณัฑ์ Spinner Kathrein Plisch และ Progira 

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้

บรกิารอืน่ (Outsource) โดยบรษิทัแม่และบรษิทัย่อยมปัีจจยัในการพจิารณาเลอืกบรษิทัทีท่�าซือ้บรกิารต่อ คอื ราคาและความช�านาญ

ส�าหรับงานนั้น ๆ

รายงานประจ�าปี 256022



2. ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ

2.1 ธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replicator: AR)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธรุกจิ AR ด�าเนนิงานภายใต้บรษิทั IRCP ประกอบธรุกิจเป็นผูผ้ลติซ�า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft ประเภทรบัจ้างผลติ OEM 

ของ Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Media ต่าง ๆ อาทิ DVD, USB Flash drive 

และ ฉลากแสดงสิทธิ์ใช้งาน (Certificate of Authenticity) แล้วน�าฉลากแสดงสิทธิ์ใช้งาน (Certificate of Authenticity) มาท�าการ

พิมพ์ข้อความแสดงสิทธิ์การใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งน�าวัตถุดิบและวัตถุดิบที่แปรรูปแล้ว มาประกอบเข้าด้วยกันตามสูตร

การผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วท�าการจัดส่งไปยังลูกค้า ซึ่งมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นผู้จัดจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต (OEM Distributor 

and Reseller, ODR) และกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (OEM Royalty, ORY) ซึ่งลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะต้องเป็นบริษัทที่ได้ท�า

สัญญาจ่ายค่า License ตรงกับไมโครซอฟต์แล้วเท่านั้น ส�าหรับขั้นตอนการพิมพ์ ตลอดจนถึงการจัดส่งจะถูกควบคุมและด�าเนินการ

โดยผ่านกระบวนการ และเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ โดยเฉพาะ(Microsoft OEM Online) ปัจจุบันทางสายธุรกิจ AR เป็นผู้ผลิตซ�้า

ซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน

สัดส่วนรายได้ของหน่วยธุรกิจ AR ในปี  2560 มาจากการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นตลาดในประเทศ

และตลาดเวียดนาม ซึ่งมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดเวียดนามจะทรงตัวและ

ลดลงตามล�าดับ จากเดิมที่ตลอด 6 ปีก่อนหน้าน้ีจะมีอัตราการเติบโตที่สูงมากกว่าร้อยละ 10 ก็ตาม ในขณะที่ตลาดในประเทศลด

ลงเล็กน้อย  จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปีท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไร

ก็ตามหน่วยงานยังได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมดทั้งในเดือนมกราคม

และกรกฎาคม ซึ่งเดิมตลาดของประเทศเวียดนามมีคู่แข่งที่ท�าอยู่คือ AR ในมาเลเซียและสิงคโปร์ ในขณะที่หน่วยงานเป็นผู้ท�าตลาด

ในประเทศไทยเพียงรายเดียว ท�าให้ในปัจจุบันสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ท่ีบริษัทจัดจ�าหน่ายสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตาม

ภูมิภาคคือ ไทย และเวียดนามเป็น 72:28% ตามจ�านวนหน่วย ส�าหรับนโยบายด้านลูกค้า จะเน้นการผลิตและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว 

มคุีณภาพได้มาตรฐานตามทีล่กูค้าก�าหนด มบีรกิารหลงัการขาย นอกจากนี ้หน่วยธรุกจิ AR ได้จดัให้มีขัน้ตอนการท�างานอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า 

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งลูกค้ายังคงไว้วางใจเสมอมา

ธุรกิจ AR มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

(1)  ด้านสินค้าและบริการ

 หน่วยธรุกิจ AR เน้นการให้บรกิารผลติสินค้าและการให้บริการทีร่วดเร็ว และมคีณุภาพ ซึง่หน่วยงานมกีารให้สญัญาโดยก�าหนด

ระดับการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ (Service Level Agreement) แก่ลูกค้า คือจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 3 วัน ในอัตรา

ความส�าเรจ็ที ่100% และสามารถจดัส่งได้ภายใน 1 วนัในอตัรา 100% ของจ�านวนรายการค�าสัง่ซือ้ทัง้หมดในปี ซึง่เป็นเครือ่ง

แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนีห้น่วยธรุกจิ AR มกีารส�ารวจระดบัความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction Level) มาอย่างต่อเนือ่งทกุปี 

โดยท�าแบบสอบถามไปถงึลกูค้าโดยตรงเพือ่ให้คะแนนในหวัข้อต่าง ๆ  ทีท่างหน่วยงานคาดว่าเป็นปัจจัยส�าคญั เช่น คณุภาพสนิค้า 

ราคา การจดัส่งและการให้บริการ เป็นต้น เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้มาปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติให้ลกูค้า มคีวามพงึพอใจสงูสดุ 

ซึ่งผลการส�ารวจตลอดปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก เฉลี่ยถึงร้อยละ 100 และ

เนือ่งจากหน่วยธรุกิจ AR ประกอบธรุกจิหลัก คอื การผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ซึง่ขายให้กบัลกูค้าตามทีไ่มโครซอฟต์ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 23



เป็นผูก้�าหนดให้ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะเป็นผูม้อบหมายนโยบายให้กบั ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศ เพื่อให้เป็นผู้ก�าหนดนโยบายทางด้านการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปราบปราม

ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายอีกทอดหน่ึง ดังน้ัน นโยบายการตลาดส่วนใหญ่จะถูกก�าหนดโดยไมโครซอฟต์ โดยหากในปีใดทาง

ไมโครซอฟต์ มนีโยบายการปราบปรามซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธิอ์ย่างเข้มงวด กจ็ะส่งผลให้รายได้ของหน่วยงานโตตามไปด้วย 

ในขณะเดียวกัน ส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือรุ่นสินค้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งมีออกมาใหม่เป็นระยะเพื่อกระตุ้นและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า หน่วยงานก็จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์เหล่าน้ัน ท�าให้หน่วยธุรกิจ AR สามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อย่างเช่น ในระหว่างปี 2560 ทางไมโครซอฟต์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยท�า Media Refreshment 

ถึง 2 ครั้งส�าหรับ Windows 10 เพื่อปรับปรุงทั้งด้านความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค เทรนด์ของตลาดที่รองรับทั้งผู้ใช้วินโดวส์ดั้งเดิมท่ีคุ้นเคยกับปุ่ม Start และรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่

เป็นแบบทัชสกรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่เป็นท่ีนิยม เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

(2)  ด้านการลดต้นทุนการผลิต

 หน่วยงานมกีารด�าเนนิงานตามมาตรฐานทีท่าง Microsoft ก�าหนด และได้มกีารปรบัปรงุพฒันากระบวนการให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น โดยยึดหลักการ ง่าย เร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ (Easier, Faster, Saver และ More Efficient) มาอย่างต่อ

เนื่อง แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบหลัก (DVD Media) ซึ่งเดิมสั่งซื้อจากเปอร์โตริโก แต่ได้มี

การแต่งตัง้ผูผ้ลติเพิม่ขึน้ในประเทศอสิราเอล หลงัจากทดลองสัง่ซือ้จากอสิราเอลมาในช่วงครึง่ปีหลงัพบว่าระยะเวลาในการสัง่

ซือ้ (Lead Time) และค่าขนส่งลดลงอย่างมนียัส�าคัญ และด้วยนโยบายการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการให้มปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการได้รับความร่วมมือและความพยายามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงท�าให้ปีที่ผ่านมา

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในอัตรามากกว่าร้อยละ 5.0 ซ่ึงถือเป็นที่น่าพอใจมาก ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออ�านวย

ทั้งหลายที่กล่าวมา ทั้งน้ีในภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความส�าเร็จ อันเป็นผลจากการ

วิเคราะห์ตลาดและการวางแผนจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเฉพาะส�าหรับค�าสั่งซื้อ lot 

ใหญ่ทีเ่ป็นงานโครงการภาครฐั โดยความพยายามรวบการสัง่ซือ้ให้มปีรมิาณมากท่ีสดุต่อครัง้ และการเจรจาต่อรองด้านราคากบั 

Supplier ท�าให้มคีวามประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) สงู ทัง้นี ้ทกุเป้าหมายมกีารตดิตามและจดัเกบ็เป็นดชันชีีว้ดั 

(KPI) อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของบริษัท ท�าให้มั่นใจได้ว่าปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะสามารถ

ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีอย่างสม�่าเสมอดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ส�าหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทางหน่วยธุรกิจ AR จะจ�าหน่ายให้เฉพาะลูกค้าที่ Microsoft เป็นผู้ก�าหนดให้เท่านั้น โดยแบ่ง

ลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) ODR (OEM Distributor and Reseller) คือบริษัทที่เป็นตัวแทนกระจายสินค้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งในประเทศไทยมี 3 ราย

และประเทศเวียดนาม 3 ราย โดย ODR เหล่านี้จะขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

รายย่อย (System Builder) ทีไ่ม่ได้ซือ้ลขิสทิธิโ์ดยตรงกบัไมโครซอฟต์ และกลุม่องค์กรต่าง ๆ ทีต้่องการซอฟต์แวร์ทีม่ลีขิสทิธิ์

ถูกต้องของไมโครซอฟต์ โดยในปี 2560 สายธุรกิจ AR มีสัดส่วนรายได้จาก ODR ประมาณร้อยละ 92 ตามปริมาณหน่วย 

ของกลุ่มซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ที่บริษัทจ�าหน่ายทั้งหมด

(2) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft USA ORY (OEM Royalty) ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้ากลุ่มนี้ใน

ประเทศไทยจ�านวน 2 ราย และในประเทศเวยีดนาม 1 ราย มสัีดส่วนรายได้จากลกูค้ากลุม่นีอ้ยูท่ีร้่อยละ 8 ตามปรมิาณหน่วย

ของกลุ่มซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ที่บริษัทจ�าหน่ายทั้งหมด
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ส่วนงานด้านการพิมพ์เคร่ืองหมายหรือตราสินค้าบนวัตถุผิวโค้ง ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกับกลุ่มของลูกค้า Microsoft เช่น 

งานการพมิพ์ตวัหนงัสือภาษาไทยลงบนแป้นพมิพ์ เป็นต้น นอกจากนี ้อาจจะมลีกูค้าเพิม่เตมิ คอื ผูผ้ลติเครือ่งภายในประเทศทีต้่องการ

พิมพ์ตราสินค้าของตัวเอง

ภาวะการแข่งขัน

ซอฟต์แวร์ปฏิบตักิารและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ของไมโครซอฟต์ เป็นสนิค้าทีม่ผีูใ้ช้งานสงูสดุในตลาดซอฟต์แวร์ของประเทศไทย และ

เนือ่งจากทางหน่วยธรุกจิ AR ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูผ้ลติซ�า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ เพยีงรายเดยีวในประเทศไทย ดงันัน้ ปัจจุบัน

บริษัท ครองตลาด 100% และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในเวียดนามได้ 80% โดยถูก AR จากตุรกีชิงส่วนแบ่งไปได้บางส่วนในช่วง

ไตรมาส 2 ของปี 2560  อย่างไรกต็ามสามารถทวงส่วนแบ่งการตลาดคนืมาได้ 100% ในช่วงครึง่หลงัของปีทัง้นีส้�าหรบัสนิค้าทีมี่ลขิสิทธิ์ 

ทีถ่กูต้องลูกค้าทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนามมีทางเลอืกทีจ่ะซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติซ�า้ซอฟต์แวร์ประเทศสงิคโปร์ มาเลเซยี และอืน่ๆทัว่โลก 

แต่หน่วยธุรกิจ AR มีความได้เปรียบทางด้านสถานที่ตั้งโรงงานผลิตซ�้า และบรรจุหีบห่อที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบกับนโยบายด้าน

ราคาที่มีความคุ้มค่าและการจัดส่งที่รวดเร็ว ท�าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ท�าให้ค่าขนส่งและระยะเวลาในการจัดส่งน้อยกว่า อย่างไร

กต็ามบรษิทัมคีูแ่ข่งทางอ้อมทีส่�าคญัคอืซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธ์ิซึง่มีราคาทีถ่กูกว่าและครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 70-80 

แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์

จากการทีซ่อฟต์แวร์ทีผ่ลติซ�า้เป็นซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ทัง้ระบบปฏบิตักิารและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ซึง่ผลติให้กบั ORY และ 

ODR โดยตรง เป็นซอฟต์แวร์ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งส�าหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจ ดังนั้น การพิจารณายอดขายซอฟต์แวร์

จึงสามารถพิจารณาได้จากยอดขายของจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ�าหน่ายในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงลาว กัมพูชา และ

เมียนมาร์ ซึ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมากระแสของแท็ปเล็ตและอุปกรณ์แบบโมบายต่าง ๆ เข้ามาแย่งส่วนแบ่งของตลาดพีซีไปพอสมควร 

อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 เริ่มเห็นการกระตุ้นตลาด โดยเฉพาะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ 

ช็อปช่วยชาติ ฯลฯ อีกทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นยืนระยะได้เหนือระดับ 1,700 จุด ท�าให้พอจะคาดการณ์ได้ว่าปี 2561 

หน่วยงานจะกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง โดยคาดการณ์เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5-10

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธุรกิจ AR เป็นผู้รับจ้างผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft โดยมีขั้นตอนการท�างานและการจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

       

        

1. ไมโครซอฟต์เป็นผู้ส่งโปรแกรมต้นฉบับให้กับทางหน่วยธุรกิจ AR และทางหน่วยงานเป็นผู้พิมพ์ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม 

(Certificate of Authenticity) และจดัหาวตัถดุบิส่วนต่าง ๆ ท่ีเหลือ เช่น แผ่นดวีดี ี/ แฟลชไดร์ฟ สิง่พมิพ์ และหบีห่อ เป็นต้น 

เพื่อประกอบเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า

2. หน่วยธรุกจิ AR เป็นผูจ้ดัส่งโปรแกรมให้กบัโรงงานท่ีได้รับอนญุาตจากไมโครซอฟต์ ให้เป็นผูล้งโปรแกรมลงแผ่นดวีีด ี/ แฟลชไดร์ฟ

Microsoft หน่วยธุรกิจ AR
โรงงานที่ได้ รับการแต่งตั้ง

(ADP)

ลูกค้า (ODR/ORY)

1 2

3

4

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 25



3. โรงงานที่ลงโปรแกรมส่งแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟกลับมาที่หน่วยธุรกิจ AR เพื่อท�าการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์โดยการปิดฉลากแสดง

สิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบห่อ และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า 

4. หน่วยธุรกิจ AR ส่งโปรแกรมส�าเร็จรูปให้กับลูกค้า

ปัจจุบนัโรงงานการผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ตัง้อยูบ่นถนนรตันาธเิบศร์ จงัหวดันนทบรุ ีเป็นอาคารพาณชิย์ 1 คหูา 4 ชัน้ โดยมชีดุสายการ

ผลิตส่ังซือ้โดยตรงจากไมโครซอฟต์ คอื เครือ่งพมิพ์ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on Demand) จ�านวน 1 สายการผลติ 

โดยมีบุคลากรในหน่วยธุรกิจ AR ทั้งหมด 6 คน มีก�าลังการผลิตซอฟต์แวร์และปริมาณการผลิตจริงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตาม

ความต้องการของตลาด ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ก�าลังการผลิต (จ�านวนชุด) 250,000 250,000 250,000 250,000

ปริมาณการผลิตจริง (จ�านวนชุด) 184,948 174,291 152,816 132,551

ส�าหรบันโยบายการผลติทีส่�าคญัคือ เมือ่ได้รบัค�าสัง่ซือ้ของผูแ้ทนจ�าหน่ายทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จาก Microsoft แล้วจงึจะท�าการผลติ 

และท�าการจัดส่งภายใน 1-2 วัน ส�าหรับสินค้าที่มีสายการผลิตอยู่แล้ว ส่วนสินค้าที่ไม่มีสายการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่จะก�าหนด

เสร็จภายใน 4 วัน 

การจัดหาวัตถุดิบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสูงป้องกันการปลอมแปลง ต้องสั่งซื้อจากผู้ขายที่ 

Microsoft เป็นผู้ก�าหนดให้เท่านั้น ได้แก่ 

• แผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟมีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัทในประเทศเปอร์โตริโก

• ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 

ส่วนวัตถุดิบที่ไม่จ�าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตที่ Microsoft ก�าหนด ได้แก่ สิ่งพิมพ์และหีบห่อ โดยจะสั่งซื้อจากภายในประเทศไทย 

โดยมีสัดส่วนต้นทุนของวัตถุดิบในปี พ.ศ. 2557 - 2560 แสดงดังตารางด้านล่าง
หน่วย : ร้อยละ

วัตถุดิบ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผ่นดีวีดีบรรจุซอฟต์แวร์ 65 65 65 65

ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม   20 20 20 20

แผ่นพับ คู่มือ อื่น ๆ 15 15 15 15

  รวม 100 100 100 100
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ทั้งนี้ สัดส่วนของการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2557 - 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งที่มาวัตถุดิบ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ต่างประเทศ 85 85 85 85

ในประเทศ 15 15 15 15

  รวม 100 100 100 100

หมายเหตุ สดัส่วนการพึง่พาวัตถดุบิจากต่างประเทศในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา มสีดัส่วนคงที ่และจะยงัคงมแีนวโน้มเช่นนีต่้อไปในปีหน้า เนือ่งจากรปูแบบผลิตภณัฑ์ทกุสายผลติภณัฑ์ 

อาท ิWindows 10 และ Server ทีแ่ม้ว่าจะลดการใช้กล่องพลาสตกิไปและเปลีย่นไปใช้ซองกระดาษแทน แต่ชิน้ส่วนหลกัยงัคงเป็น ฉลากแสดงสทิธิก์นัปลอม (Certificate of 

Authenticity)กับแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟเหมือนเดิม

2.2 ธุรกจิช่องทางจัดจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร (IT Green Public Company Limited: ITGreen)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) (ITGreen) เดิมชื่อบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (ITDC) ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่าย 

(ขายส่ง) สินค้าไอทีมาตั้งแต่ปี 2540 และด�าเนินธุรกิจดังกล่าวเรื่อยมา ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้าของ บริษัทฯ จะเป็นสินค้าไอที

ประเภทสนิค้าส่วนบคุคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นการขายด้านจ�านวนเป็นหลกั และเนือ่งจากธรุกจิลกัษณะนีม้กีาร

แข่งขันสูง ความแตกต่างของการท�าธุรกิจในกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายด้วยกันต�่า ก�าไรข้ันต้นต�่า ในขณะที่มีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น สินค้า

ด้อยคุณภาพและหน้ีสูญ  ทางผู้บริหารจึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548  ได้ก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่แยกจากธุรกิจ

เดิมที่ท�าอยู่เพื่อจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทส�าหรับองค์กร (Enterprise Products) เพ่ือสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่เน้น

การแข่งขนัทีร่าคา เพือ่ให้มกี�าไรขัน้ต้นสงูขึน้ ลดปัญหาความเสีย่งแบบทีเ่คยมอียู่กบัธรุกจิเดมิทีท่�าอยูต่ามทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว  โดยสนิค้า

ตัวแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นระบบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการการใช้แบนด์วิธของเครือข่าย WAN 

ให้มปีระสทิธภิาพและสมรรถภาพสงูสดุ ปัจจบุนัได้เลกิการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าตวันีไ้ปแล้วเนือ่งจากบริษทัผูผ้ลติสนิค้าถกูซือ้โดย

บริษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้าได้หายไปจากตลาด สินค้าตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นสินค้าที่จัดการเกี่ยว

กับระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร สินค้าตัวนี้ได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัท มาหลายปีจนถึงปัจจุบัน 

และบริษัท ได้หาสินค้าเพ่ือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่มอีกหลายตัว การท�าธุรกิจเติบโตด้วยดีมาตลอด บริษัท ได้ตัดสินใจครั้งส�าคัญใน

การเลิกการจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทบุคคลทั้งหมดในกลางปี 2551  และ ได้หาสินค้าเพิ่มใหม่ๆ ปรับและจัดกลุ่มสินค้าที่บริษัท 

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้เหมาะกับความต้องการของตลาดและได้มุ่งความส�าคัญไปที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของลูกค้าในตลาด 

เช่น การท่ีลูกค้าน�าอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนบุคคลชนิดใหม่ ๆ มาใช้ในงานขององค์กรมากขึ้นเช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC), 

Smart Phone การท�างานแบบเคลือ่นที ่การท�างานจากนอกส�านกังาน (Mobility and Remote Access) ความต้องการในการท�าธรุกจิ

อย่างต่อเนือ่งเพือ่ไม่ให้เกดิการหยดุชะงกั (Business Continuity) การรกัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายและข้อมลูไอท ี(IT Security) 

การท�าศูนย์ข้อมูลส�ารอง (Data Center & Disaster Recovery Site)  การท�างานแบบ Virtualization เป็นต้น

บรษิทั มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ (Value Added) ให้กบัตวัสนิค้าและการบรกิาร ในทกุขัน้ตอนของการจดัจ�าหน่าย  การท�าความ

เข้าใจและท�างานร่วมกนักบัคูค้่าเพือ่ให้เกดิการเสรมิพลงั (Synergy) ซึง่กนัและกนั  การสร้างและให้บรกิารสนบัสนนุก่อนและหลงัการ

ขาย  เช่น การสร้างบรกิารและโซลชัูน่ใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าแต่ละกลุม่ การให้ข้อมูลด้านเทคนคิและข้อมลู

เฉพาะของสินค้า (Technical Information and Specification) การให้ค�าปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System 

Design) การให้การสนบัสนนุในด้านอปุกรณ์และบคุลากรในการทดสอบการใช้งานสนิค้า (Proof of Concept or Product Testing)  

การวางแผนธรุกจิร่วมกบัคูค้่า การจัดอบรมเพือ่พฒันาทกัษะในการขายให้กบัคูค้่า การร่วมกบัคู่ค้าในการน�าเสนอสนิค้าและปิดการขาย 

(Joint Customer Visit) หรือเพื่อแสดงสินค้า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 27



ลกูค้า การบรกิารตดิตัง้อปุกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนคิของสนิค้าเป็นภาษาไทยให้แก่คูค้่าและลกูค้า การแก้ปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นกับตัวสินค้าและโซลูชั่น การบริการการซ่อมบ�ารุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์ นอกเหนือจาก

นั้นบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่สม�่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นต้น  

ด้านทนุจดทะเบยีน บรษิทัฯ เริม่กจิการในรปูบรษิทัด้วยการจดทะเบยีนด้วยเงินทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท ในปี 2540 ต่อมาได้เพ่ิม

ทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทและ 10 ล้านบาทในปี 2541 และปี 2552 ตามล�าดับและในปี 2557 นี้บริษัท ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

บริษัท มีบริษัทย่อยท่ีด�าเนินงานภายใต้บริษัท ได้แก่ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (“HRCP”) ตั้งแต่เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559 

บริษัท ได้ท�าการซ้ือหุ้นสามัญของ HRCP คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ซ่ึงจะด�าเนินธุรกิจทางด้าน IT System Integration 

ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ส�าหรับบริษัท ให้ครอบคลุมถึงลูกค้าในวงกว้างขึ้น นอกจากนั้น บริษัท มีการร่วมลงทุนกับ 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริหารจัดการและก�าจัดขยะ โดยถือหุ้น

ร้อยละ 25 

การตลาดและการแข่งขัน

การตลาด

บรษิทั มนีโยบายในการด�าเนนิธรุกิจทีช่ดัเจนโดยเน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสนิค้าและให้กบัขัน้ตอนการจดัจ�าหน่ายเพือ่หลกีเลีย่ง

การแข่งขนัด้านราคา ในด้านการตลาด บริษทั จะร่วมมอืกบัเจ้าของสนิค้าในการสร้างการรบัรูข้องตลาดในตวัของสนิค้าโดยการโฆษณา

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ จัดสัมมนาให้ข้อมูลสินค้าแก่คู่ค้าและลูกค้า รวมถึงการจัดอบรมด้านเทคนิค เป็นต้น ในด้านการจัดจ�าหน่าย บริษัท 

จะร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมแสดงสินค้า การเยี่ยมและน�าเสนอการขายต่อลูกค้า การท�าโปรโมชั่น 

บริษัท ได้สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในด้านการเป็นคู่ค้าที่ดี มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ซื่อสัตย์เชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยการ

เลือกท�าตลาดสินค้าที่มีคุณภาพ การเลือกสรรและการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีการท�างานและพฤติกรรมที่สอดคล้องและ

เหมาะสมกับปรัชญาในการท�างานของบริษัท ที่เน้นความต่อเนื่องในการท�าธุรกิจ (Continuity) ความเช่ือม่ันไว้ใจได้ (Reliability) 

ความมั่นคง (Stability) และความน่าเชื่อถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)

บริษัท มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

(1) ด้านสินค้าและบริการ

 เพือ่ให้สอดคล้องกบัปรัชญาในการท�าธรุกจิ บรษิทั เน้นการก�าหนดประเภทของสนิค้าและบรกิารท่ีจะน�ามาจ�าหน่ายซ่ึงจะต้องเป็นสนิค้า

ทีต่อบสนองความต้องการของตลาดในปัจจบัุนและตอบสนองแนวโน้มตลาดทีก่�าลงัเกดิขึน้ และควรเป็นสนิค้าทีเ่กือ้หนนุซึง่กนัและกัน 

(Complimentary) และต้องเป็นสนิค้าทีต้่องการประเภทของความเชีย่วชาญและความช�านาญของบคุลากรใกล้เคยีงกันเพือ่ทีจ่ะสร้าง

ความช�านาญและความเชีย่วชาญในการให้บริการในตวับคุคลากรได้อย่างมีประสทิธภิาพ สามารถสร้างความมัน่ใจในการให้บรกิารกบั

ลกูค้า คดัเลือกสินค้าทีม่คีณุภาพทัง้ด้านตัวสินค้าและบรษัิทผู้ผลติ สนิค้าทีม่คีณุสมบตัทิีต่รงกบัความต้องการของตลาด มคีณุภาพสูง 

และมศีกัยภาพทางการตลาดสงู มกีลยทุธ์ มอีนาคต เป็นสนิค้าแบรนด์ทีต้่องการชงิตลาดหรือเจาะตลาดของแบรนด์ทีเ่ป็นผู้น�า 

คือเป็นแบรนด์ท้าทายผู้น�า (Challenging Brand) ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มาและปี 2560 บริษัทมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐ 

ในเรือ่งการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยระบบดจิติอล (Digital Economy) ได้แก่การค้าด้วยอเิลก็โทรนกิส์และการใช้เทคโนโลยไีอท ี

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจะแตกย่อยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์

ส�าหรับงานส�านักงาน งานขาย งานผลิต การน�าไอทีมาช่วยในไลน์ผลิตหรือ shop floor (Industry Automation) 

การค้าแบบออนไลน์ Internet Banking การท�าเว็บไซต์ขององค์กร การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กร

และกับภายนอกองค์กร การท�างานระยะไกลจากภายนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ Workforce Mobility) 

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล (IT Security) ระบบข้อมูลแบบคลาวด์ ระบบ Web Conference เป็นต้น ซ่ึงบริษัทก็ได้

รายงานประจ�าปี 256028



เป็นตัวแทนสินค้าหลายตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น Fortinet, Alcatel-Lucent, HPE Aruba, InfoBlox, ZScaler, 

AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta, Panduit เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทเริ่มวางฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น 

Hyper Convergence, Software Defined Network, Internet of Things (IoT) และบรษิทักจ็ะเสาะหาคดัเลอืกสนิค้าใหม่ ๆ 

ที่สนับสนุนแนวโน้มที่กล่าวไปแล้วเพิ่มเติมอีกด้วย 

(2) ด้านพนักงาน

 พนกังานเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของบรษิทั ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างและส่งมอบคณุค่าให้กบัสนิค้าและการจดัจ�าหน่าย 

พนกังานจะได้รับการคดัสรรมาจากกลุ่มผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีและต้องสามารถท�างานเป็นทมี และเม่ือได้รบั

บรรจใุนทมีงานแล้วจะได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัสนิค้าโดยตรงจากเจ้าของสนิค้าและจากผูร่้วมงานในทมีงาน บรษิทัมเีป้าหมาย

ทีชั่ดเจนในการให้พนกังานส่วนใหญ่ผ่านการรบัรองความรูค้วามสามารถ และมใีบประกาศนียบตัรรบัรองจากผูผ้ลิตสนิค้าท่ีบริษทั 

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย (Certified Training) พนักงานแต่ละท่านจะได้รับการก�าหนดตัวสินค้าที่จะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน

เพือ่จะได้พฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญในสนิค้าและเป็นหลกัในการให้บรกิารเกีย่วกบัสินค้านัน้ ๆ และจะเป็นผูถ่้ายทอดความ

รูค้วามเชีย่วชาญ ให้กบัทีมงานท่านอืน่ ๆ เพือ่ช่วยกนัพฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญร่วมกนั สามารถท�างานทดแทนกนัได้ และ

สามารถท�างานในลักษณะเสนองานเป็นระบบโดยรวม (Solution หรือ System) ได้ สามารถให้ค�าปรึกษา การบริการและ

ตอบค�าถามให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิดหรือปัญหาของระบบที่เสนอได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว นอกเหนือจากน้ันพนักงานต้องสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ให้กับผู้จ�าหน่ายช่วงหรือลูกค้าได้ 

บริษทั มนีโยบายในการรักษาพนักงานให้ท�างานกบับรษิทั ทัง้ในเรือ่งผลตอบแทนในการท�างาน การเตบิโตในสายงาน สวสัดกิาร 

สภาพแวดล้อมการท�างาน การให้โอกาสในการพฒันาตนเอง การบรหิารงานภายในบรษิทัตลอดจนการสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ที่

ดรีะหว่างทมีงานเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการท�างานและการให้บรกิารโดยไม่เปลีย่นบคุลากรผูใ้ห้บรกิารบ่อยนกั

(3) ด้านช่องทางการจ�าหน่าย

 บรษิทั จ�าหน่ายสินค้าโดยผ่านตวัแทนจ�าหน่ายหรอืบรษิทัร่วมค้าหรอืคูค้่า (Dealer หรอื Reseller หรอื Partner) รวมเรยีกว่าคู่ค้าซ่ึง

ได้แก่บริษัททีจ่�าหน่ายและตดิต้ังระบบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และเครอืข่าย (Network Integrator) หรอืเป็นบรษิทัทีจ่�าหน่ายและตดิ

ตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธรุกจิ (System Integrator) ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยบรษิทัจะคดัสรร

ผูร่้วมค้าโดยมุง่เน้นคณุภาพ เน้นความต้ังใจในการท�าธรุกจิไม่เน้นขนาดของบรษิทั บรษิทัจะท�างานร่วมกนักบัผูร่้วมค้าอย่างยตุธิรรม

และเสมอภาค มกีฏเกณฑ์กตกิาในการท�าธรุกจิ และตดัสนิใจบนกตกิาทีว่างไว้ท�าให้สามารถเป็นทีค่าดการณ์ได้ (Predictability) 

ของผู้ร่วมค้า ซึ่งจะท�าให้เกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือซึ่งกันและกันในระยะยาว 

บรษิทั ให้ความส�าคญัในการร่วมพฒันาความสามารถของทมีงานของคูค้่าโดยจัดการอบรมเกีย่วกบัตวัสนิค้าทัง้ด้านเทคนคิ

และด้านการขายให้แก่ผู้ร่วมค้าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน ทั้งโดยบุคลากรของบริษัท และโดยบุคลากรของเจ้าของสินค้า 

จัดให้มีห้องทดสอบอุปกรณ์โดยจะมีอุปกรณ์ที่จ�าหน่ายทั้งหมดและอุปกรณ์เสริมที่จ�าเป็นต่อระบบองค์รวม (Solution) 

เพื่อให้ผู้ร่วมค้าได้มาทดสอบหรือเรียนรู้การใช้งานเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ร่วมค้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

 เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการเพิ่มบุคคลากรด้านการตลาดแล้วบริษัท 

จะเพิม่บคุคลากรเพือ่ตดิต่อตรงถงึลกูค้า (Direct Touch) เพือ่พฒันาโอกาสในการขายให้กบัลกูค้าส�าคญัเพือ่เป็นการสนบัสนนุ

การสร้าง Sales Leads ให้กับคู่ค้าของบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 29



(4) ด้านการสนับสนุนการจ�าหน่ายสินค้า

 บรษิทั มนีโยบายการจดักจิกรรมเพือ่ให้ข่าวสารเกีย่วกับสนิค้า (Create Product and Brand Awareness) การกระตุน้ตลาด

และสร้างความต้องการให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย (Demand Generation Activities) ซึง่ได้แก่การจดัสมัมนาด้านเทคนคิเกีย่ว

กับตัวสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงานสัมมนาด้านเทคนิคร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับลูกค้า

โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกน�้าท่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อแสดงสินค้าและการ

ใช้งาน (Exhibition and Trade Show) การให้ข้อมลูเทคนคิเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองสนิค้าและน�าไปใช้ในงานจริงผ่านช่องทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

ในปี 2560 บริษัท ตั้งเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปในต่างจังหวัด และประเทศใกล้เคียงท่ีก�าลังเติบโต ให้มากข้ึน 

โดยการมบีคุคลากรประจ�าในพ้ืนทีเ่พ่ือเป็นตวัแทนของบรษัิทในการศกึษาความต้องการของตลาดและพฒันาโอกาสในการท�าธรุกจิ 

การให้ข้อมลูของบริษทั และสนิค้าแก่ตลาด การคดัเลอืก สนบัสนนุและร่วมมอืในการท�าธรุกจิกบับรษิทัคูค้่าในพืน้ที ่เพือ่สร้างการรับรู้ 

สร้างความมัน่ใจและให้บรกิารทีเ่หมาะสมและทนัท่วงทต่ีอคู่ค้าและลกูค้าในพืน้ท่ี ซึง่ได้เริม่ท�าทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืก่อนเป็น

พืน้ทีแ่รก เร่ิมด้วยการมสี�านักงานสาขาทีข่อนแก่น มแีผนจะเปิดสาขาใหม่ท่ีภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง และมแีผนจะท�าธรุกจิแบบ 

Home Office ในเขตภาคเหนอื และภาคใต้ บรษิทัได้ต้ังส�านกังานตัวแทนท่ีนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และมีแผนที่จะตั้งส�านักงานสาขาที่ พม่า และกัมพูชา ต่อไป

(5) ด้านราคา

 เนื่องจากบริษัท เน้นคุณภาพ และการสร้างมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม (Value added) แก่สินค้าและการบริการ จึงไม่มีนโยบายการ

แข่งขันทางด้านราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารต้นทุนสินค้าให้อยู่ในระดับต�่า โดยมีการบริหารสินค้าคงคลังที่มี

ประสทิธภิาพ และยงัได้ประโยชน์จากการทีม่พีนกังานทีม่คีณุภาพ มคีวามเชีย่วชาญ ลดความจ�าเป็นทีจ่ะต้องพึง่พาผูเ้ชีย่วชาญ

หรือการบรกิารจากต่างประเทศ ท�าให้บรษิทัมศีกัยภาพทีจ่ะแข่งขนัด้านราคา หากมคีวามจ�าเป็น และส่งผลดต่ีอสภาวะการท�า

ก�าไรของบริษัทในที่สุด 

(6) ด้านการควบคุมสินเชื่อ

 การให้เครดิตกับลูกค้า บริษัท เน้นนโยบายการให้วงเงินแก่คู่ค้าท่ีมีความน่าเชื่อถือในลักษณะยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความคล่อง

ตัวในการท�าตลาดร่วมกันและจะใช้นโยบายเข้มงวดกับคู่ค้าที่เริ่มมีการผิดนัดการช�าระเงิน การพิจารณาให้วงเงินเครดิตของ

ลูกค้าแต่ละรายจะให้ตามความน่าเชื่อถือในการด�าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมูลได้แก่ ผลประกอบการย้อนหลัง 2 ปี ทุนจด

ทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจในการให้วงเงินเครดิต นอกจาก

นั้นจะพิจารณาประวัติ ความตั้งใจในการท�าธุรกิจและการบริหารงานของผู้บริหารของลูกค้า ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยท�า

ธุรกิจมาก่อนจะพยายามท�าการซื้อขายเป็นเงินสดก่อนเพื่อดูผลการท�างานร่วมกันไประยะหนึ่ง แล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิต

ต่อไป ที่ผ่านมาบริษัทมีหนี้เสียน้อยมากไม่เกิน 0.3% ของยอดขาย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) จดัหาผลติภัณฑ์ โดยการน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศจากบรษิทัผูผ้ลติ หรอืสัง่ซือ้จากส�านกังาน

ตัวแทนในประเทศบริษัทผู้ผลิต

รายงานประจ�าปี 256030



2.3 ธรุกิจการให้บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited: INEC)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธรุกจิให้บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (Service) ด�าเนนิงานภายใต้บรษิทั INEC (Intelligent Enterprise Computing 

Limited) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานด้านไอทีแบบครบวงจร 

(IT Total Service Solutions) โดยการน�าเสนอบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า และสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

(Turnkey Solution) ทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

(1) ธุรกิจบริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบ�ารุงรักษา (Maintenance)

(2) บรกิารหลงัการขายโดยสัญญาการบรกิารบ�ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ตามระยะเวลาทีต่กลงกบัลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัจ้าง

บรกิารอยูใ่นช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี โดยให้บรกิารถงึสถานทีข่องลกูค้า (Onsite & Offsite Service) โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 

2 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

(1.1) Corrective maintenance คอื การให้บรกิารแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าในกรณเีกดิปัญหากบัระบบหรอืการใช้งานอปุกรณ์ 

(1.2) Preventive maintenance คอื การให้บรกิารตรวจเชค็ระบบและอปุกรณ์ เพือ่ป้องกนัหรอืลดการเกดิปัญหาของอปุกรณ์ 

(Hardware) รวมถงึการปรบัปรงุ (Software) การ Update Patch และปรบัปรงุประสิทธภิาพของระบบ (Performance 

Tuning and Customization) โดยมีการก�าหนดการไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ทุก ๆ เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น

(3) ธุรกิจบริการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)

ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารโครงการ เป็นการให้การบริการวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร 

โดยค�านงึถงึทรัพยากรของบรษิทัทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั เพือ่ให้เกดิประโยชน์และประสทิธภิาพสูงสดุ และเพือ่ให้ส่งมอบสนิค้าและ

บริการให้กับลูกค้า ตรงต่อเวลา และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

(4) การให้บริการครบวงจรทั้งระบบสารสนเทศ (Total IT Outsourcing Service) 

การให้บรกิารเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ ท่ีทนัสมยัในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพฒันา การออกแบบ การตดิตัง้ 

การบริหารโครงการ และการฝึกอบรม ทั้งด้านเทคนิคและการใช้งาน และพร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงาน

บริการไอทีแบบครบวงจร โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งาน 

เพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

บริการผลิตภัณฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage) คอมพวิเตอร์ลกูข่าย (Desktop, Notebook, Peripherals, Mobile 

Tablet) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ (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

ในปัจจุบันหน่วยงานได้ให้บริการสินค้าซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิเช่น SAP, SAS, ORACLE, IBM , K2, Ultimus เป็นต้น นอกจากนี้ 

บริษัท ยังเป็น Certified Partner ของไมโครซอฟต์ ซึ่งบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น Microsoft Certified Partnerดังนี้

(1) สิทธิพิเศษในการเข้าไปดู Microsoft partner website ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ

(2) สิทธิใน License สินค้าของ Microsoft ที่สามารถน�ามาใช้ในองค์กร หรือใช้เพื่อการทดลอง ศึกษา และทดสอบต่าง ๆ

(3) สิทธิในเรื่องของความรู้ที่จะได้จาก MSDN and TechNet subscriptions, Partner Guides และอื่น ๆ

(4) สิทธิในการรับข่าวสาร Update โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ทาง Microsoft แจ้งให้ทราบก่อนใคร เป็นต้น
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ทั้งนี้ บริษัทจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปรับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบความรู้ในแต่ละด้าน (Certified Engineering) 

เพื่อที่จะด�ารงคุณสมบัติในการเป็น Certified Partner ของ Microsoft

การท่ีบริษทั ได้รับสทิธปิระโยชน์ข้างต้น รวมท้ังข้อก�าหนดในการด�ารงสถานะท�าให้บรษิทั สามารถพฒันาบคุลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี

ตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตาม ความต้องการอย่างรวดเร็ว

การตลาดและการแข่งขัน

INEC มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

(1) ด้านบริการ

 หน่วยธุรกิจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น Microsoft (เป็น Certified Partner ) โดยสินค้า

ของบริษัท มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า นอกจากนั้น ทาง INEC ยังมีจุดเด่นในการสร้างความแตกต่างใน

การน�าเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เริ่มจากออกแบบระบบ (System Design) การติดตั้งอุปกรณ์ 

(Setup and Configuration) ได้ตรงตามความต้องการและตามมาตรฐาน รวมถึงการปรับแต่งระบบ (Performance 

Tuning) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความช�านาญเฉพาะด้าน มีทีมงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพและศักยภาพ

ในการบริหารโครงการท�าให้ให้ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ถูกต้องและตรงตามข้อก�าหนด รวมถึงมีทีมงานทื่ปรึกษาพัฒนา

ซอฟต์แวร์จากหน่วยธุรกิจอ่ืน ซึ่งให้การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าของบริษัท จะรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า นอกจากนี้ทางทีมงานเน้นการให้

ความส�าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บรกิารก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเรว็ 

โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บริษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้

รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา 

(2) ด้านพนักงาน

 บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับ

ความต้องการที่เปล่ียนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม การรับรู้และ

การปรับตัวตามธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certified Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ ์

ท�าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี โดยทีม

งานของ Service มบีคุลากรทีผ่่านการอบรมและได้รบัประกาศนยีบตัรผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีSoftware จาก Microsoft, 

VMWare,Symantec และผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์จาก Hardware Vendors (HP, DELL, IBM, SUN, ACER) รวมถึง 

Network and Security (Alcatel-Lucent, Ciaco, Aluba, Fortinet) ที่พร้อมและสามารถให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ด้านการบริหารต้นทุน

 INEC เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยทีม Service เองสามารถ

ให้บริการ Solution ได้ครบวงจร เช่น การออกแบบและติดต้ัง รวมไปถึงบริการหลังการขายทั้งยังรักษาคุณภาพสินค้า

และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจยังเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาที่คุ้มค่า เข้าใจในตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมีความหลากหลายของสินค้า 

ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและสามารถ

แข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

รายงานประจ�าปี 256032



(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 หน่วยธุรกิจมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรระบบ ประจ�า Site เข้า ให้ค�าแนะน�าการ

ใช้งานอุปกรณ์ และระบบ รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการลูกค้า เพ่ือท�าการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการให้

กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ท�าให้มีโอกาสได้งานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางหน่วยงานมีอัตราได้รับงานซ�้าจากลกูค้า

รายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

 

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ทางหน่วยธุรกิจมีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ 

เช่น บมจ.กสท โทรคมนาคม, บมจ.ทศท คอร์ปอร์เรชั่น, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 

การไฟฟ้านครหลวง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมป่าไม้, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร, ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นต้น เนือ่งจากหน่วยงานเหล่าน้ีมงีบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศค่อนข้าง

สงูเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุการท�างานให้มปีระสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บรษิทั มจีดุแขง็ในด้านความรู ้ความช�านาญและประสบการณ์

ที่ยาวนานมากว่า 30 ปี ในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัท เป็นผู้ด�าเนินการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากหน่วยธุรกิจ INEC ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและบริการให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็น

ส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมดสัง่ซือ้จากคูค้่า (Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพวิเตอร์ส่วนกลาง คอมพวิเตอร์

ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์ส�ารองข้อมูล เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้าที่ส�าคัญ เช่น บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จ�ากัด เป็นต้น 

(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเอง จะจัดหาโดยการติดต่อเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์นั้นๆ โดยจ่ายค่า

สญัญาการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบับรษิทัผูผ้ลติ จ่ายค่าลขิสทิธิต์ามยอดขาย หากต้องการผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาและตดิตัง้ 

บริษัท จะน�าหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) มาพัฒนาและติดตั้ง

เรือ่งการให้บริการ หน่วยงานมกีารให้บริการด้วยตนเองหรอืมกีารใช้ผูเ้ชีย่วชาญจากผูผ้ลติร่วมรวมถงึการซือ้บรกิาร ต่อจากผูใ้ห้บรกิารอืน่ 

(Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ท�าซื้อบริการต่อ คือ ราคาและความช�านาญส�าหรับงานนั้นๆ

ส�าหรับบุคลากรของสายธุรกิจ Service ที่ผ ่านมามีบุคลากรผู ้ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ที่อยู ่กับบริษัท 

มาอย่างยาวนานและสามารถให้ค�าแนะน�าและพัฒนาพนักงานรุ ่นใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถท�างานให้กับบริษัท ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสายธุรกิจ Service สามารถจัดหาบุคลากรได้จากในสายอุตสาหกรรมไอทีทั่วไปและ 

จากผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.4 ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company Limited: TVT)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธรุกจิระบบสนบัสนนุธรุกจิโทรคมนาคม (Telecommunication’s Business Supporting System) ด�าเนนิงานภายใต้ชือ่

บริษัท ทีวีเทเลคอม จ�ากัด (TV Telecom Co., Ltd.หรือ TVT) โดยท�าธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง พัฒนา

ระบบ บรหิารโครงการ และบ�ารงุรกัษาด้านระบบสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิ (Business Supporting System หรอื BSS) ให้แก่หน่วย

งานทีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมทีท่นัสมยัแบบครบวงจร ได้แก่ระบบบลิลิง่ส�าหรับบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่(Billing System for Mobile 

Business) ระบบคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability System) ระบบเติมเงิน Online ของโทรศัพท์

เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์ Wifi เป็นต้น
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นอกจากให้บริการพัฒนาและติดตั้งระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ TVT ยังให้บริการแบบ Outsourcing และบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมตามระยะเวลาทีต่กลงกบัลกูค้า ซ่ึงโดยทัว่ไปจะรบัประกนัอยูใ่นช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บรกิารถงึสถานทีข่องลกูค้า (Onsite 

Service) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

1. Corrective maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิดปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

หน่วยธุรกิจ TVT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

(1) ด้านสินค้าและบริการ

 หน่วยธรุกจิ TVT เป็นหน่วยงานท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้าน Business Supporting System for Telecommunication services 

ซึ่งพนักงานมีประสบการณ์ในการท�างานระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบิลลิ่งทั้ง Prepaid และ Postpaid ของผลิตภัณฑ์ INTEC 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบ software ภูมิสารสนเทศ ( GIS ) บนผลิตภัณฑ์ ARCGIS จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า นอกจากนั้น ทางหน่วยธุรกิจ TVT  ยังมีจุดเด่นในการสร้างความแตกต่างในการน�า

เสนอเทคโนโลยีท่ีดีที่สุด (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ 

นอกจากนีท้างทมีงานเน้นการให้ความส�าคญัและใส่ใจในความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บรกิารก่อนและ

หลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด การส่งมอบตรงเวลา 

ท�าให้บริษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน

 บรษิทั มนีโยบายทีจ่ะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่ปลีย่นไปอยูเ่สมอเพือ่ให้มคีวามสามารถแนะน�าและรองรบัความ

ต้องการทีเ่ปลีย่นไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคุณภาพของพนกังานรวมถงึการท�างานเป็นทมี  การรบัรูแ้ละการปรบัตาม

การเคลือ่นตวัของธรุกจิไอซทีอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่งส่วนหนึง่ได้จากการเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลติภณัฑ์  

ท�าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี 

 

(3) ด้านการบริหารต้นทุน

 หน่วยธุรกิจ TVT เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพ

สนิค้าและการบรกิารให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยงานเน้นการบรหิารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และเจ้าของผลิตภณัฑ์ 

เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่า เข้าใจในตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถ

น�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กร

อื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 หน่วยธุรกิจ TVT มกีารสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าโดยการท�าความเข้าใจลกูค้าค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหา

ให้ลกูค้า ท�าให้มโีอกาสรบังานจากลกูค้ารายเดมิเพิม่ขึน้ ทางหน่วยงาน มอีตัราได้รบังานซ�า้จากลูกค้ารายเดมิสงูถงึร้อยละ 100 

รายงานประจ�าปี 256034
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ทางหน่วยธรุกจิ TVT มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีช่ดัเจน คอื หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะหน่วยงาน

ขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทโีอท ีเป็นต้น เนือ่งจากหน่วยงานเหล่านีม้งีบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างสูงเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีจุดแข็งในด้าน

ความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ในธุรกิจนี้ จึงท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัท เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ TVT มาจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งทางหน่วยธุรกิจ TVT จะเข้าไปท�าการประกวดราคา 

ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน Pre-Sale เข้าไปท�าแนะน�าทางด้านเทคนิคและระบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นความ

ส�าคัญและประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท�างาน จากนั้นหากลูกค้ามีความสนใจสินค้าและบริการ ทางสายงานจะจัดส่ง

พนักงานขายเข้าไปประกวดราคาและเซ็นสัญญาโครงการต่อไป 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากหน่วยธุรกิจ TVT ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรวบรวมให้กับลูกค้าเม่ือได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บสินค้าคงเหลือ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสั่งซื้อจากผู้ขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้

บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ TVT มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ท�าการซื้อบริการต่อ คือ ราคาและความช�านาญ

ส�าหรับงานนั้นๆ

2.5 ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services Company Limited)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated Cloud Service Agency) ภายใต้ชื่อ บริษัท  ไออาร์ซีพี คลาวด์ 

เซอร์วิส จ�ากัด (IRCP Cloud Services Company Limited) โดยด�าเนินธุรกิจการให้บริการทางด้านสารสนเทศบนคลาวด์ 

โดยให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ เช่าใช้พื้นที่ รวมถึงการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร

2.6 ธุรกจิจ�าหน่าย ตดิต้ัง วางระบบ และให้ค�าปรกึษาด้านโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group Company Limited: SIG)

เป็นกจิการร่วมค้าส�าหรบัธุรกจิทีเ่กีย่วกบัระบบโทรคมนาคม และโทรศพัท์เคลือ่นที ่ภายใต้ชือ่ บรษัิท สงิห์คอม อนิเตอร์ กรุป๊ จ�ากดั 

(Singhcom Inter Group Co., Ltd. or SIG) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย IRCP มีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 

51 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 10 ล้านบาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกจิจ�าหน่าย ตดิตัง้ วางระบบ และให้ค�าปรกึษาด้านโทรคมนาคม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บรกิารทางด้าน

การออกแบบ ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่อปุกรณ์ บ�ารงุรกัษา การทดสอบอปุกรณ์และทดสอบระบบเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่และระบบทาง

ด้านโทรคมนาคม รวมถงึเป็นผูใ้ห้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่เตมิ อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณเครอืข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม
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กลุม่เป้าหมายทีส่�าคญัของ SIG ได้แก่กลุม่บรษัิททีเ่ป็นผูไ้ด้รบัสมัปทานระบบเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่คอื AWN และ ERICSON 

(True & DTAC)  โดย SIG เป็นผู้รับเหมาช่วง มีหน้าที่หลักในการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม 

ที่ได้รับมอบหมายทั่วประเทศ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 35



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มุ่งเสริมสร้างการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและธรรมาภบิาล (Risk Management and Governance Committee) จงึได้ก�าหนดและมอบหมายให้

คณะท�างานบรหิารความเส่ียง (Risk Management Team) ตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและประเมินเหตกุารณ์ความเสีย่งทีส่�าคญั 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้ก�ากับและดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยง มีดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ด้วยปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการแข่งขนัในกลุม่ธรุกจิเทคโนโลยแีละการสือ่สาร มกีารเปลีย่นแปลงและแข่งขนั

อยูใ่นเกณฑ์สงู เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง บรษิทัจงึปรบักลยทุธ์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายโดยให้ทมีวศิวกร พนกังานขาย ศกึษาและติดตาม

การพัฒนาการทางเทคโนโลยี และเข้าร่วมการสัมมานาทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้อยู่ในฐานะผู้น�านวัตกรรมทางเทคโนโลยี และต้อง

ท�างานใกล้ชิดกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีและการพัฒนา 

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลก�าไรของกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้พยายามขยายพันธมิตรในการจัดหาผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการลดต้นทุนและตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ลูกค้าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพ แต่ยังสามารถสร้างผลก�าไรให้กับกลุ่มบริษัทอีกด้วย

1.3 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

ปัจจบุนับรษิทั ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสินค้าหลายรายการ ทัง้สนิค้า Telecom, IT , Digital Broadcast และตวัแทน

ในการผลิตซ�้าซอฟแวร์จาก Microsoft 

อย่างไรก็ตามสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาสิ้นสุด และจะมีการพิจารณาต่อสัญญา ดังนั้นกรณีที่คู่ค้า 

มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือไม่ประสงค์ที่จะจ�าหน่าย หรือมีเหตุอันท�าให้ไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัท อาจเป็น

สาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกสัญญาจากคู่สัญญาได้ ทางกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงด้วยการทบทวน

สัญญา และวางแผนงานการจ�าหน่ายร่วมกบัคูส่ญัญาถงึแนวทางปฏบิตัติามเงือ่นไขอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้การหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพิม่เตมิ

อย่างไรก็ตาม บรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่ามาตลอด ในการเป็นคูค้่าหรอืตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า หากคูค้่าต้องการยกเลกิสญัญา 

คูค้่าจะแจ้งให้บรษิทัทราบล่วงหน้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีผลติภณัฑ์อืน่ๆ จ�าหน่ายอีกหลายรายการและส่วนใหญ่มผีูจ้ดัจ�าหน่ายมากกว่า 

1 ราย ดังนั้น จึงมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนคู่ค้าหากมีความจ�าเป็น จึงสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายเดียวได้ 
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1.4 ความเสี่ยงด้านลูกค้า

 แต่ในปัจจุบันมีคู่แข่งมากข้ึน ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถขายกับลูกค้าหลักได้หลายครั้ง อาจจะสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไป 

และหากยังไม่สามารถหาลูกค้ารายอ่ืนมาทดแทนได้ ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท บริษัทจึงพยายามสร้างยอดขายกับลูกค้า

หลักโดยพยายามเสนอขายการบริการบ�ารุงรักษา(MA), การบริการให้เช่า, การร่วมทุน รวมถึงการพยายามขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ 

เพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย

1.5 ความเสี่ยงจากการสินค้าล้าสมัย

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาสนิค้าทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยมีโีอกาสล้าสมยัสงู การทีต้่องจัดเก็บสนิค้าจงึมคีวามเสีย่งสูง บรษิทัไม่นโยบายในการ

จัดเก็บสินค้าที่เป็นงานโครงการ จึงไม่เกิดปัญหาสินค้าล้าสมัยในส่วนงานนี้

1.6 ความเสี่ยงด้านการลงทุน

บริษัทมีนโยบายลงทุน ขยายธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมรายได้ธุรกิจ 

บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่สามารถสร้างยอดขายและให้ผลตอบแทน

การลงทุนไม่เป็นตามเป้าหมาย จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท บริษัทได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนการร่วมด�าเนินธุรกิจ ท�าการศึกษาข้อดี-ข้อเสีย 

พิจารณาอัตราผลตอบแทน และศึกษาถึงข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน และให้กรรมการของ

บริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเต็มที่

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risks)

2.1 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

 ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร จ�าเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการแนะน�า ให้ค�าปรึกษา การออกแบบ และการด�าเนินงาน

ทัง้ทางด้านการตลาด วศิวกรรม และการบรหิารโครงการ พนกังานส่วนใหญ่แต่ละคนมปีระสบการณ์การท�างานไม่น้อยกว่า 4 ปี บรษิทั

จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนา

พนักงาน ในทุกระดับให้มีทักษะในแต่ละต�าแหน่งหน้าที่(Skill Set) และวัฒนธรรมการท�างานร่วมกันเป็นทีม(Team Work)

 เพือ่เป็นการรกัษาทรพัยากรบคุคล บรษิทัมรีปูแบบการจงูใจ สวัสดกิารและให้สภาพแวดล้อมการท�างานทีด่ ีบรษัิทได้ปรบัโครงสร้าง

องค์กร ให้สอดรับกับแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลกรแต่ละทีม มีระบบทดแทนกันหากเกิดกรณีพนักงาน

หลักไม่พร้อมท�างานก็สามารถมีพนักงานทดแทนได้ในทันที และทุก 1-2 สัปดาห์จะมีการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยเป็นการภายใน 

เพื่อรับทราบ คุยปัญหาที่เกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อลดปัญหาในการท�างาน

2.2 ความเสี่ยงด้านการส่งมอบโครงการ

 การส่งมอบงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตามที่ก�าหนดในสัญญา ถือเป็นความท้าทายที่กลุ่มบริษัท

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอัตราค่าปรับค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น สาเหตุหลักของความล่าช้าในการส่งมอบ 

มกัมาจากปัจจยัทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ อาทเิช่น การส่งของจากคูค้่า ความไม่พร้อมของสถานทีท่ีจ่ะตดิตัง้ การเปลีย่นแปลงรุน่อปุกรณ์ 

เป็นต้น การบริหารจัดการโครงการต้องอาศัยการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการ รวมถึงต้องก�าหนดขั้นตอน วิธีการตรวจรับ เอกสารประกอบ รวมถึงการประสานงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีเข้าใจทั้งทีมงาน

บริษัทและลูกค้า จึงจะสามารถลดผลกระทบต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 37



บริษัทได้เพิ่มความระมัดระวังกับโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มการป้องกันโครงการใหม่ ๆ โดยได้ก�าหนดและปรับปรุงขั้น

ตอนปฎิบัติงานทั้งก่อนการด�าเนินงานโครงการ ระหว่างการด�าเนินงาน การบริหารโครงการ การส่งมอบงานระหว่างกัน โดยมีควบคุม

และติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานะตามคาบเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้งานทั้งหมดถูกส่งมอบตามก�าหนดตามกรอบระยะเวลา 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกฝ่าย โดยมีหน้าที่ ดังนี้

• ประชุมพิจารณา ประเมินความเสี่ยงโครงการ 

• ประชุมพิจารณา ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาของโครงการ 

• ควบคุมการบริหารงานของโครงการให้เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลาสัญญา

• ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการ

• ประเมินสถานการณ์ และแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 ความเสี่ยงด้านรายได้จากงานประเภทโครงการ

 รายได้จากงานประเภทโครงการส่วนใหญ่มาจากการประมูลงานของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจาก

การจัดซื้อจัดจ้างจากทางหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น รายได้ส่วนนี้ของกลุ่มบริษัทจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

ชนะการประมูลโครงการ นโยบายการลงทุน งบประมาณของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นส�าคัญ

บรษิทั พยายามขยายฐานลกูค้าไปยังกลุม่ราชการอืน่ๆ และธรุกจิเอกชน หาความร่วมมือกบัมหาลยัในการเข้าร่วมสร้างโครงการใหม่ๆ 

ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการบรหิารเพือ่การบรหิารจดัการทีร่วดเรว็ ลดค่าใช้จ่าย และเป็นปัจบุนั(Real Time) 

2.4 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา

 จากการถูกบอกเลิกสัญญาเมื่อกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากการท�างานล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา เป็นเหตุให้บริษัท

ท�าการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากส่วนงานที่ได้ท�าเสร็จไปแล้วในปีก่อนๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2560

จากกรณดีงักล่าว บรษิทัได้เพิม่ความระมดัระวงักบัโครงการทีม่อียูใ่นปัจจุบนั และโครงการใหม่ ๆ โดยท�าการจดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารงานโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกฝ่าย โดยมีหน้าที่ ดังนี้

• ประชุมพิจารณาความเสี่ยงโครงการ ที่น�าเสนอจากฝ่ายขาย รวมถึงต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาของโครงการ

• ตดิตามการบริหารงานโครงการ ให้ค�าปรึกษา แนะน�าการบรหิารจดัการโครงการ เพือ่ให้เป็นไปตามแผนงาน-แผนเวลาของสญัญา

• ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการ

• ประเมินสถานการณ์ และแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• รายงานโครงการทีม่ปัีญหาและทีค่าดว่าจะมปัีญหา ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล 

และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 256038



3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี้

 จากความเสีย่งจากการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าไม่ทนัตามก�าหนดระยะเวลาสญัญาของงานทีเ่ป็นประเภทโครงการ จะส่งผลผลกระทบ 

อกีด้านหนึง่คอื ไม่สามารถเรยีกช�าระหนีไ้ด้ หรือเสีย่งจากการถกูปรบัเนือ่งจากส่งงานล่าช้าจากงานทีท่�าเสรจ็แล้ว รวมถึงอาจเกดิภาระ

ดอกเบี้ยอันเนื่องจากกระแสเงินเข้าไม่เป็นตามที่ประมาณการ 

3.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 โดยทั่วไปในการท�าโครงการ บริษัทต้องประมาณการต้นทุนโครงการล่วงหน้า เพื่อจะใช้ในการยื่นประมูลงานโครงการ ซึ่งหาก 

มีรายการใดที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนของโครงการอาจได้รับผลกระทบ อันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ บริษัทได้ก�าหนดวิธีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ม ในการค�านวณต้นทุนโครงการ

2. การท�าสัญญาซื้อขขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมทั้งจ�านวน

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 จากการทีบ่รษิทัมสีดัส่วนจากรายได้ของโครงการอยูท่ีร้่อยละ 90 และเกอืบทัง้หมดเป็นรายได้จากหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิ 

แต่เนื่องจากขั้นตอนการช�าระเงินของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาจไม่สอดคล้องกับการช�าระค่าสินค้าและบริการที่ใช้ใน

โครงการ ซึ่งอาจท�าให้กลุ่มบริษัทขาดสภาพคล่อง บริษัทได้ท�าการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานโครงการ โดยใช้วงเงินสินเชื่อ

กับทางธนาคาร ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ไทย

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
การประกอบธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หากกฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทัง้การ

ก�ากับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน การไม่ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ หรือ ฝ่าฝืน หรือการประมาทเลินเล่อ อาจท�าให้บริษัทถูกภาคทัณฑ์ หรือ ลงโทษได้  ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

บรษิทัได้มอบหมายให้ฝ่ายก�ากบัและตรวจสอบ ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระจากโครงสร้างการบรหิารงาน ท�าหน้าทีใ่นการควบคมุดแูล

และติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานทางราชการต่างๆ 

นโยบาย และระเบียบของบรษัิท ติดตามการเปล่ียนแปลงในเรือ่งกฎเกณฑ์ของทางการ และแจ้งให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง

ได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่บริษัทฯ*  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

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

    โทรศัพท์:   0 – 2645 - 8900

    โทรสาร:   0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

    เว็บไซต์:   www.ircp.co.th 

    ประเภทธุรกิจ  ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

       รวมถึงการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

เลขทะเบียนบริษัท   บมจ.0107546000024

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 254,299,746 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

สาขาย่อยถนนรัตนาธิเบศร์  ฝ่ายธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ 

สถานที่ตั้ง    เลขที่ 101/40 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมืองนนทบุรี

    จังหวัดนนทบุรี 11000

    โทรศัพท์:   0 – 2921-8610-1

    โทรสาร:   0 – 2921-8802

บริษัทย่อย   บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*  23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

    กรุงเทพฯ 10320

    โทรศัพท์:   0 – 2126 - 3456

    โทรสาร:   0 – 2126 – 3455

    เว็บไซต์:   www.itgreen.co.th

ประเภทกิจการ   ธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทองค์กร 

เลขทะเบียนบริษัท   010 7558 000 237

ทุนจดทะเบียน   50,000,000 ล้านบาท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ   91.14%

รายงานประจ�าปี 256040

http://www.ircp.co.th
http://www.itgreen.co.th


บริษัทย่อย  บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด (INEC)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*

สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย** 23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย

   ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

   โทรศัพท์:  0 – 2645 - 8900

   โทรสาร:  0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจการ  ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการและบ�ารุงรักษา ด้านระบบสารสนเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท  0107554725655 

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ  92% 

บริษัทย่อย  บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด (TVT)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*

สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย** 23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย

   ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320

   โทรศัพท์:  0 – 2645 - 8900

   โทรสาร:  0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจการ  ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท  0125535004781 

ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ  99.99%

บริษัทย่อย  บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด (IRCP Cloud Services)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

   กรุงเทพฯ 10320

   โทรศัพท์:  0 – 2645 - 8900

   โทรสาร:  0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจการ  ที่ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท  0105558142803

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ  50.99% 
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บริษัทย่อย  บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (SIG)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

   กรุงเทพฯ 10320

   โทรศัพท์:  0 – 2645 - 8900

   โทรสาร:  0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจการ  ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ ด้านโทรคมนาคม

เลขทะเบียนบริษัท  0105559036624

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ  51% 

นายทะเบียนหุ้น  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท์:  0 – 2229 – 2800

   โทรสาร:  0 – 2359 – 1259

ส�านักงานผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

และผู้สอบบัญชี   

   193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 

   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท์:  0 – 2264 – 9090

   โทรสาร:  0 – 2264 – 0789 – 90 

   เว็บไซต์:  www.ey.com

 

ที่ปรึกษากฏหมาย   บริษัท เอ็มเอส ที่ปรึกษาและการบัญชี จ�ากัด

   1032/152 ซอยพหลโยธิน 18/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์:  0-2619-9025-6  

   โทรสาร:  0-2272-1943  

   เว็บไซต์:  -                                                  

ส�านักงานทนายความ บริษัท ส�านักกฎหมายคุปคุณ จ�ากัด

   67/4-5 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

   โทรศัพท์:  0-2192-5256, 0-2935-2541

   โทรสาร:  0-2935-2542  

   เว็บไซต์:  -

รายงานประจ�าปี 256042
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   บริษัท บูรณพชร แท็กซ์ แอนด์ ลอว์ จ�ากัด

   เลขที่ 89/70  หมู่ 10 ซอยวัดมะเดื่อ ต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110        

   โทรศัพท์:  0-2116-0505

   โทรสาร:  -

   เว็บไซต์:  -                                                  

   บริษัท สายัณห์ที่ปรึกษากฏหมายการบัญชีและการพัสดุ จ�ากัด             

   337/12 หมู่ที่ 3 ต�าบลบางรักพัฒนา อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

   โทรศัพท์:  0-2920-9855-6

   โทรสาร:  0-2920-9856 , 0-2594-3343

   เว็บไซต์:  http://www.sayanlawyer.com         

   บริษัท เอส เจ แอสโซซิเอท จ�ากัด        

   1032/151 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900     

   โทรศัพท์:  0-2272-1196

   โทรสาร:  0-2272-1943

   เว็บไซต์:   -        

   นายจตุรงค์ ไกวัลนรเศรษฐ์

   66/195 ถนนบางแวก ซอยบางแวก 79 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

   โทรศัพท์:  086-809-8188

   โทรสาร:  -

   E-mail:  -

   เว็บไซต์:  -       

                         

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ - ไม่มี

ภายใต้สัญญาการจัดการ

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินในประเทศประมาณ 5 ราย
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787

2. นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิต 15,849,300 6.233

3. นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390

4. นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878

5. นายณรงค์ ฐานธรรมกุล 5,353,200 2.105

6. นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376

7. นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 2,967,340 1.167

9. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 2,888,994 1.136

10. นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120

    รวม 72,646,854 28.568

หมายเหตุ  : ผู้ถือหุ้นล�าดับที่ 1, 3 และ 4 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551

รายงานประจ�าปี 256044



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัท มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งนโยบายดังกล่าว 

ได้ปรับใช้กับบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทด้วย

ข้อมลูการเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ในปี 2558-2560 ดงันี้
(หน่วย พันบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (19,559) (132,432) 51,795 

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย - 3 4,395 

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย - (132,435) 47,400 

เงินปันผล จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี - - 38,140 

เงินปันผล จ่ายจากก�าไรสะสม - - -

รวมเงินปันผลประจ�าปี - - 38,140 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 73.64
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
  โครงสร้างกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการ

เข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 60) ดังต่อไปนี้

ล�าดบั รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท 15 14

2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

15 14

3. นายดล เหตระกูล กรรมการ 15 14

4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 14 14

5. นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

6 5

6. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 15 15

โดยมี นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหต ุ1.นายศวิะ แสงมณ ีเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 

2560 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

2. คณะกรรมการบริษัท ลาออก มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ล�าดบั รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ 7 7

2. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 10 7

3. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

8 8

หมายเหตุ

1.นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

2.นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ หมดวาระการเป็นการรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

3.ดร.จิตรเกษม งามนิล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รายงานประจ�าปี 256046



2. ผู้บริหาร
ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดล เหตระกูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายยงลาภ พดด้วง  รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

4. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ  รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ

5. นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ  รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง

6. นายสุรภัณฑ์ ธัญญานคร  รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาวิศวะกรรม

7. นายทรงธรรม หลิมวานิช  รองประธานฝ่ายบริหารลูกค้า

8. นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี  รองประธานฝ่ายซอฟแวร์โซลูชั่น

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรือ่งที่ส�าคัญของบรษิัท ก�าหนดภารกจิ วัตถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถงึการก�ากบัดแูลการ

ด�าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  มอี�านาจอนมุตัค่ิาใช้จ่าย หรอืการจ่ายเงนิตามโครงการ หรอืการลงทนุ หรอืการซือ้ขายทรพัย์สิน ถาวรของบรษิทั ตามอ�านาจ

การอนุมัติที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3.  มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท 

 แต่ละครั้ง มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท

4.  มอี�านาจอนมุตักิารจัดซือ้จดัจ้าง การเข้าท�าสญัญา การจ่ายเงนิ หรอืการท�านติกิรรมใด ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิการค้า โดยปกติ

และตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

5.  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

6.  มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ�าเหนจ็รางวลั ปรบัขึน้เงนิเดือน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั 

ส�าหรับพนักงานระดับต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายลงมา

7. มีอ�านาจกระท�าการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

9. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

รวมทัง้รายการทีก่�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหุน้ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์

ที่ส�าคัญของบริษัท หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารต้องมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามกฎหมาย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 47
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3. เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นายวฒุไิกร เกรยีงไกรยศ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่19 ตลุาคม 2560 

เป็นต้นไป

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  ในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 6 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม 

ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชือ่

กรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรษิทั

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรหิาร

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

สรรหาฯ

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรหิาร

ความ

เสีย่งฯ

ค่าตอบ

แทนราย

เดอืน

ค่า

บ�าเหนจ็

ประจ�าปี รวม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบรษัิท /

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

350,000 - - 20,000 - 80,000 - 450,000

นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบริษทั

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ

กรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

280,000 180,000 - - 10,000 80,000 - 550,000

นายดล เหตระกูล กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

280,000 - 120,000 20,000 80,000 80,000 - 580,000

นายศิวะ แสงมณี กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ

100,000 125,000 - - - 50,000 - 275,000

นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอสิระ

300,000 180,000 - 20,000 - 80,000 - 580,000

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

280,000 70,000 80,000 80,000 - 510,000

หมายเหตุ 1.นายศิวะ แสงมณี เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
   22 มิถุนายน 2560 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 49



2. คณะกรรมการบริษัท ลาออก ดังต่อไปนี้

รายชือ่

กรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรษิทั

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรหิาร

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการสรร

หาฯ

เบีย้ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรหิารความ

เสีย่งฯ

ค่าตอบ

แทนราย

เดอืน

ค่าบ�าเหนจ็

ประจ�าปี รวม

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาฯ

140,000 - 10,000 - - - - 150,000

ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ

กรรมการบริหาร

140,000 - 10,000 - - 50,000 - 200,000

นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

160,000 75,000 - - - 20,000 - 255,000

หมายเหตุ

1. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ หมดวาระการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้โอนค่าเบี้ยประชุมกลับเข้ามาคืนบริษัทเป็นจ�านวน 

18,000 บาท)

3. ดร.จิตรเกษม งามนิล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

4. การจ่ายค่าเบีย้ประชมุและค่าบ�าเหนจ็ประจ�าปี 2560  ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2561 มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2561 และงดจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี 2560 ทั้งนี้ต้องรอมติจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออก

จากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร จ�านวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 17,993,817.54 บาท

4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ไม่จ่าย ค่าบ�าเหน็จประจ�าปี 2560 

ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารทั้ง 8 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก เป็นจ�านวน  

109,560.30 บาท 

นอกจากนีก้ลุม่บรษิทั ได้มปีระกนัภยัความรับผดิกรรมการและเจ้าหน้าทีร่ะดบับรหิาร โดยกรมธรรม์ประกันภยัมจี�านวนเงนิจ�ากดั

ความรับผิด ที่ 300,000,000 บาท ต่อครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รายงานประจ�าปี 256050



5. บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 170 คน มีพนักงานของบริษัท จ�านวน 95 คน และ

พนักงานของบริษัทย่อยจ�านวน 75 คน โดยแบ่งจ�านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

  

ฝ่ายงาน
จ�านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2560

จ�านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559

บริษัทแม่

  - ฝ่ายปฏิบัติการ 75 71

  - ฝ่ายสนับสนุน 20 20

บริษัทย่อย 75 150

รวม 170 241

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกตาม

ลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

 ค่าตอบแทน
จ�านวนเงิน (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 2560

จ�านวนเงิน (บาท)

ณ 31 ธ.ค. 2559 

เงินเดือน + ค่าต�าแหน่ง + ค่าวิชาชีพ 70,657,383.58 119,861,590.48

โบนัส + คอมมิชชั่น 8,198,744.78 21,290,291.13

ค่าล่วงเวลา 973,256.47 2,093,045.20

สวัสดิการ 10,454,967.49 12,562,939.45

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,157,543.54 1,804,344.49

เงินชดเชย - 325,500.00

รวม 91,441,895.86 157,937,710.75

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บรษิทัมนีโยบายให้ความส�าคญักบัพนกังานอย่างเตม็ที ่และเน้นการท�างานด้วยความมุง่มัน่เป็นทมี และมีการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การท�างาน โดยจดัให้มกีารอบรมให้ความรูท้ัง้จากภายในและภายนอก ทัง้ความรู้ทางเทคนคิ ความรูเ้ฉพาะด้านธรุกจิ และจรยิธรรมใน

การท�างาน และการส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพือ่ให้พฒันาทนัตามเทคโนโลย ีและเพิม่เตมิทกัษะการบรหิาร

จดัการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนทักษะด้านวชิาชพีเฉพาะทาง ซึง่ส่งผลให้การปฏบิตังิานในหน้าทีม่ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัได้

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัย

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 51



การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบาย
บริษัท ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

(1) ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) จัดให้มีก�าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

(3) ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม

(4) จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงพร้อม

วางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและเหมาะสม

(5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. นายอ�านวย ทองสถิตย์  รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายดล เหตระกูล   กรรมการ

4. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการ

6. นายศิวะ แสงมณี   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้

1. นายวัชรา ตันตริยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดังนั้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน ดังนี้

1. นายศิวะ แสงมณี    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รายงานประจ�าปี 256052



ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 

1. อ�านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการหรือคณะ

กรรมการในบริษัท (มหาชน) จ�ากัด

2.  อ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่ก�าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3.  พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจ�าปี

4.  พิจารณางบดุล และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี

5.  พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ�าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร น�าเสนอเบี้ย

ประชุม และบ�าเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

6.  พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งต้ังคณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษัิทตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปน้ี จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก�าหนดให้รายการ

ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การท�ารายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ระบใุห้ต้องได้รบัอนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• นอกจากน้ันในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

• การท�า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกีย่วข้องการให้เช่ากจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริหาร

ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายดล เหตระกูล   ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการบริหาร

3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ  กรรมการบริหาร

โดยมี นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอ�านาจสั่งการ วางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2. ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

3. ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน

4. มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ�าเหนจ็รางวลั ปรบัขึน้เงนิเดือน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั 

ส�าหรับพนักงานระดับผู้อ�านวยการฝ่าย

5. มอี�านาจพิจารณาก�าหนดสวสัดกิารพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณปีฏบัิต ิและสอดคล้องกบักฎหมายทีบ่งัคบัใช้อยู่

6. พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่

ก�าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผูถื้อหุน้ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ทีส่�าคญัของบรษิทั 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายศิวะ แสงมณี   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายอ�านวย ทองสถิตย์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี เพื่อเสนอในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งเป็น การสรุปการปฏิบัติงาน

ในปีที่ผ่านมารวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปีของบริษัท

7. หน้าที่อื่นที่อาจก�าหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายดล เหตระกูล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยมี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 256054



ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

ตลอดจนบุคคลผูม้อี�านาจกระท�าการแทนบรษิทั และเจ้าหน้าทีร่ะดบับริหารท่ีลงนามในเอกสารส�าคญัของบรษิทั โดยพจิารณา

บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย

บัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

5. ก�าหนดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางและนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

6. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

2. นายดล เหตระกูล   กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ   กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

โดยมี นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีดังนี้

1. ก�าหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2. ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร (BOM) และฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยง (ระดับปฏิบัติการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการก�าหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�าคัญ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ มีภาระผูกพันในระยะยาว และมีความเสี่ยง 

ที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อบริษัท ก่อนที่จะน�าเสนอ วาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 55



3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
  บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการและวิธีการคัดเลือก

กรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับ

ของบริษัทที่ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ท่ีมปีระสบการณ์ อย่างไรกต็าม การแต่งตัง้กรรมการ

ใหญ่จะผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ซึง่มกีรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารร่วมอยูด้่วย นอกจากนี้

การแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องผ่านมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ตามข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบรษิทั ก�าหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ทัง้นี ้การพ้นวาระต�าแหน่งของกรรมการจะสลบัหมนุเวยีนในอตัราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึง่ต้องพ้นวาระทุกปีตามมติทีป่ระชมุ

สามัญประจ�าปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของ

กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  ไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมกับต�าแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
 ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อย รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

ซึ่งในเรื่องที่ส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงด�าเนินการได้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น

ไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

รายงานประจ�าปี 256056



นอกจากนี ้บรษิทัก�าหนดระเบยีบผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัย่อยนัน้ ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมข้ีอบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ การท�ารายการส�าคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวม 

มาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดเวลาด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

รวมทัง้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างทีห่ลกัทรพัย์ของบรษิทัเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดังนี้

• การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนด

โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

• บริษัท จะก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บริษทั จะด�าเนนิการส่งหนงัสอืเวยีนแจ้งให้ผูบ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์

ของบริษัท ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย 

หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทาง

ที่บริษัท ได้รับความเสียหาย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน IRCP IT Green INEC TVT

IRCP 

Cloud 

Services

HRCP Singhcom รวม

ค่าสอบบัญชี (บาท) (Audit Fee) 1,400,000 1,000,000 100,000 210,000 150,000 140,000 370,000 3,370,000

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ

 โดยทีผ่่านมาคณะกรรมการบริษทั และผูบ้รหิารได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการบริษทั ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อ

พงึปฏบัิตทิีดี่ส�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice) อาทเิช่น บทบาทและความรบัผดิชอบของกรรมการบริษทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจดัประชมุคณะ

กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 57



ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ที่ผ ่านมาบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ ้น ท้ังสถานท่ีจัดประชุมได้จัด

ให้อยู ่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

7 วันก่อนวันประชุม ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งสารสนเทศของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาอย่างเท่าเทียม

กนั นอกจากนีบ้รษิทั ได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ให้แล้วเสรจ็ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผูถื้อหุ้นและได้จดัเกบ็รายงานการ

ประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

 บริษัท ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่

• พนักงานบริษัท : บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

• คู่ค้าและเจ้าหน้ี : บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่

ตกลงท�าร่วมกัน

• ลูกค้า : บริษัท ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

โดยเน้นให้ความส�าคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม

• คู่แข่งขัน : บริษัท ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน

• ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัท ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส 

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

ในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามได้เมื่อต้องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ นอกจากนี้บริษัท มีนโยบายให้

กรรมการทุกคนในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 25604 บรษัิทได้รบัผลการประเมนิผลการจัดประชมุผูถ้อืหุน้จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(กลต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ “ดีมาก” 

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส ่วนร ่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งแผน

ธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และติดตามก�ากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่

ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ 

ผู้ถือหุ้น และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุอย่างถกูต้องครบถ้วนมมีาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก�าหนด

อ�านาจการอนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหาร โดยอ�านาจการอนุมัติสูงสุด

เป็นของกรรมการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ

รายการระหว่างกันโปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ทางบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่

ประชมุทราบ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว อีกทัง้ได้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผู้ท่ีเกีย่วข้อง

น�าข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

รายงานประจ�าปี 256058



จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รบัทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกิจและมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และต้องปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไป 

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ พร้อมกับได้มีการก�าหนดข้อบังคับ

เกีย่วกบัการท�างาน เพือ่ให้พนกังานทัว่ไปยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ซึง่ได้ก�าหนดในข้อบงัคบัดังกล่าว

ให้มีการก�าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากข้อบงัคบับรษิทั ทีก่�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่บรษิทัได้มกีารถ่วงดลุของกรรมการ

ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนกรรมการทั้งหมด (คน) 9 9 9 8 6

จ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัท (คน) 6 6 6 4 5

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร เพือ่เป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ�า นอกจากนี ้โครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทจ�านวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน 

จะท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

• บรษิทั จดัให้มค่ีาตอบแทนแก่กรรมการในระดับทีเ่หมาะสมและจงูใจพอในระดบัทีจ่ะสามารถรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพ

ไว้ ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่กนิควร นอกจากนีค่้าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัในอตุสาหกรรม 

และเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ แต่ละคน ทัง้นี ้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารจะได้รบัค่าตอบแทน

ที่เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน

• บริษัท ก�าหนดให้ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัท 

และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

• การก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

• บริษัท ก�าหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน

รายงานประจ�าปีตามที่ ก.ล.ต. ก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ก�าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) โดยประธานคณะกรรมการ มีนโยบาย

ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถ

อภปิรายปัญหาส�าคญัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบรษิทั ได้น�าส่งหนงัสอืเชิญประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุตาม

ทีก่�าหนดในข้อบงัคบับรษิทั ยกเว้นในวาระเร่งด่วน โดยก�าหนดให้กรรมการมหีน้าทีต้่องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นในกรณี

ที่มีเหตุผลพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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รายชื่อ

กรรมการ
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

สรรหาฯ

คณะ

กรรมการ

บริหาร

ความ

เสี่ยงฯ

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

14/15 - - 2/2 - 1/1

นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

14/15 9/9 - - 1/1 1/1

นายดล เหตระกูล กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

14/15 - 12/13 2/2 8/9 1/1

นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกลุ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

15/15 9/9 - 2/2 - 1/1

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 14/14 7/8 8/9 1/1

นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ

5/6 5/6

หมายเหตุ 1.นายศวิะ แสงมณ ีเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการต/รวจสอบ / กรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 

2560 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

รายชื่อ

กรรมการ
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

สรรหาฯ

คณะ

กรรมการ

บรหิารความ

เสี่ยงฯ

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น

นายกงัวาล กศุลธรรมรตัน์ กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาฯ

7/7 - 6/6 - - -

ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาฯ

7/10 - 6/6 - - -

นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ

1.นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

2.นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ หมดวาระการเป็นการรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

 3.ดร.จิตรเกษม งามนิล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รายงานประจ�าปี 256060



ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม
IRCP ตระหนกัถงึความส�าคัญและพร้อมส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่สร้างความยัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง 

โดยมกีารก�าหนดค�าขวญั “สร้างคณุค่าสูค่วามยัง่ยนื” ให้พนกังานทกุคนนกึถงึ เตือนใจ ให้ปฏบิติังาน โดยค�านงึถงึการสร้างคณุค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมรอบตัว เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืถาวรทัง้แก่ตนเอง องค์กร และสงัคม จงึได้จดัตัง้ให้มกีลุม่กจิกรรม CSR IRCP ขึน้ 

โดยมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันคิด และจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

โดยกลุม่ CSR IRCP นีไ้ด้มนีโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานของ IRCP ได้มโีอกาสสร้างคณุค่าให้กบัสงัคม

ภายในของ IRCP โดยเนน้การดแูลกลุ่มพนักงานและกลุม่บคุคลทีเ่กี่ยวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิัท ให้ทกุคนใช้ชวีิตในองค์กรได้

อย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนจะท�างานได้ดี มีประสิทธิภาพ จะต้องมีความพร้อมท้ังกายและใจ จึงจัดให้มีการด�าเนินการ 

และดูแลสุขภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

1. จัดงานวันเกิดประจ�าเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานท่ีเกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ท�าความรู้จัก 

และเกดิสมัพนัธภาพทีด่แีก่พนกังานทีอ่ยูต่่างที ่ต่างหน่วยงาน ซึง่จะส่งผลดต่ีอการท�างานข้ามหน่วยงานในอนาคต เกิดบรรยากาศ

การท�างานที่ดี ติดต่อง่าย เข้าใจง่าย ช่วยกันแก้ปัญหา เกิดการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

2. สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้ชมรมกีฬา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการสนบัสนนุให้พนกังานเล่นกีฬาและสนัทนาการต่างๆ เป็นการ

สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทั้งยังท�าให้เกิดการกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

ช่วยลดความชัดแย้งในการท�างานได้บางส่วน โดยปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมไปแล้ว 2 ชมรม คือแบดมินตัน และฟุตซอล 

2. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
บรษิทัมกีารจดัท�ารายงานโดยเปิดเผยรายละเอยีดผ่านรายงานประจ�าปี, 56-1 และรายงานการพฒันาความยัง่ยนืนอกจากนีใ้นส่วน

ของการด�าเนินงานบริษัทมีนโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” 

และค�าขวญัประจ�าใจ “สร้างคณุค่าสูค่วามยัง่ยนื” ให้พนกังานนกึถงึ สร้างให้เป็นวฒันธรรมองค์กรให้ทกุคนมจีติส�านกึ รูจ้กัสร้างคณุค่า

ในกรอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเองอย่างมคีณุภาพ เพือ่ให้เกดิความยัง่ยืนต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรปูธรรม การด�าเนนิการ

และการรายงานในส่วนของกิจกรรมเพือ่สงัคมของกลุ่ม CSR IRCP ได้มกีารเสนองบประมาณเป็นรายปี และมีการด�าเนนิการและตดิตาม

รายงานผลรายเดือนและรายไตรมาสต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร

ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกัน

การเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งน้ีบริษัทได้เลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นน�าที่โรงงานซึ่งได้รับการรับรองและมีมาตรฐานสากล เช่น 

ISO, UL เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ HP, DELL, IBM, SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทยังม ี

นโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม และมีช่องทางให้พนักงานและลูกจ้าง สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ

ร้องเรียนต่อกรรมการได้

3. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี - 
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4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
ในปี 2560 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2560  บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วมภาคใต้

วันที่ 27 เมษายน 2560 กิจกรรมท�าดอกไม้จันทน์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560  กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

   ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560  กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัท ได้เห็นความส�าคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการส่งกรรมการของ

บริษัท ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารงานภายใต้นโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน และบริษัท ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งให้กรรมการ

บริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร เห็นความส�าคัญและถ่ายทอด ท�าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้น�าไปอธิบายและ

ให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้คณะกรรมการบริษัท

ตลอดจนพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 5/57) ดังนี้

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด�าเนินการหรือยอมรับ

หรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง ผู ้รับจ้างหรือผู ้รับจ้างช่วง 

อืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง และก�าหนดให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมกีาร

ทบทวนแนวทางปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิข้อก�าหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ

2. ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงินรางวัล 

หรอืประโยชน์อืน่ใด เกนิกว่ามลูค่า 1,000 บาท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร การรบัของขวญั เงินรางวลั หรอืประโยชน์

อื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแล้วเท่านั้น

3. มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการของ

บรษิทั ผู้บรหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ผูส่้งมอบหรอืผู้รบัเหมาช่วงทีจ่ะมส่ีวนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 

การปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

4. บรษิทัพฒันามาตรการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถงึหลกัปฏบิตัด้ิานศลีธรรม โดยจัด

ให้มกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอืกลุม่เสีย่งต่อ การทจุรติและคอร์รปัชัน่และน�ามาจัดท�าเป็นคูม่อืแนวทาง

ในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อ

การกศุล การบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง การให้ของขวญัทางธรุกจิและสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ มคีวามโปร่งใสและไม่มเีจตนา

เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

6. บรษิทัจดัให้มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสม สม�า่เสมอเพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย 

การตลาด จัดซื้อ งานส่งเสริมการขาย งานบัญชี การเงิน

รายงานประจ�าปี 256062



7. บรษิทัจดัให้มคีวามรูด้้านการต่อต้าน การทจุรติและคอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ส่งเสรมิความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

8. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า

9. บริษัทส่งเสริมให้มี การสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดย

มั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวม

ถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

10. บรษิทัฯ มนีโยบายลงโทษพนกังานทีท่จุรติคอร์รปัชัน่ ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ตามกฏหมาย

สูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

บรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะประกอบธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate 

Governance) ตลอดจนการส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัมจีติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติ และการให้หรอืรบัสนิบน (Anti-Corruption 

and Anti-Bribery Policy) เพื่อถือเป็นหลักปฎิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว

พัฒนาการที่ส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2560

ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่นในองค์กรให้ทราบโดยทัว่กนั และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนพนกังานทุก

คนลงนามรับทราบและปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

มีการก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดย IRCP ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วย

งานท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้ท�าหน้าที่ดูแลให้ค�าแนะน�า ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท�าต่างๆ 

ของพนกังานหรอืเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปดวยความถกูต้องและผูแ้จ้งเร่ืองดงักล่าวได้รบัความคุม้ครอง ทัง้นี ้IRCP มช่ีองทางการร้องเรยีน ดงันี้

ทางโทรศัพท์     : (66) 2645 8900 ต่อ 8996 (เลขานุการบริษัท)

ทางจดหมาย    : คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช

      คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

      23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

      แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ทางเว็บไซต์ (ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์) : www.ircp.co.th

ทาง E mail    :  เลขานุการบริษัท wootthikraik@ircp.co.th

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 63



การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 โดยมกีรรมการอสิระทัง้ 6 ท่าน และกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่าย

บรหิารแล้วสรปุได้ว่า จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบคอื การควบคมุภายในองค์กร 

การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบรษิทัได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการ

ตดิตามควบคุมดแูลการด�าเนนิงานของบริษทัย่อยให้ สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิาร

น�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั อย่างเพยีงพอแล้ว

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วันที ่14 พฤศจิกายน 2556  ครัง้ที ่4/2556 ได้แต่งตัง้ บรษิทั ไอษ์ธวนิ จ�ากัด ให้ปฏบิตัหิน้าที่

ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึง บรษิทั ไอษ์ธวนิ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกัดิ ์ธโนปจยัโยธนิ 

ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด และ นายพงษ์ศักดิ์ 

ธโนปจัยโยธิน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธรุกจิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักับบรษิทั มาเป็นระยะ 7 ปี เคยเข้ารบัการ

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบบัญชีรายได้ และรายจ่าย 

หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด เป็นต้น โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

เพื่อท�าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก คือบริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 

ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2560 ครัง้ที ่14/2560 ได้แต่งตัง้ นายธนพล ธรรมวหิารคุณ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งรองประธาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการก�ากับดแูลการปฏบิตัแิละประสานงานกบัผูต้รวจสอบทีว่่าจ้างจากภายนอก คอืบรษิทั 

ไอษ์ธวิน จ�ากัด แทนนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปัจจัยโยธิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และทีมงานได้ท�าหน้าที่

ตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้  ซ่ึงแผนงานตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ว 

และผลจากการตรวจสอบได้รายงานเข้าสูค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และได้ทบทวนถงึระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ 

จนมีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

รายงานประจ�าปี 256064



รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัยงัทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหว่างกนัรวมทัง้มลูค่าของรายการระหว่างกนักบับคุคลที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิในหัวข้อ 6 ของงบการเงนิแล้ว การท�ารายการระหว่างกันนี้ 

เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

2. ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน
บรษิทัและบรษิทัย่อย จะท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนท�ารายการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรก็ตาม

รายการทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งนี้ในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้ผูร้บัมอบสามารถอนมุตัริายการทีต่น หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอื อาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทั หรอืได้รบัมตทิีป่ระชมุ 

คณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและได้กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

3. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและ

ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 65



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางสรปุรายงานงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญัในระยะ

เวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558 - 2560 มีดังต่อไปนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

บาท % บาท % บาท %

 สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,724,660 5.95  222,761,766  21.26  99,053,527  9.10 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 588,638,146 57.70  518,766,796  49.52  735,253,068  67.58 

 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ครบก�าหนด 

  รับช�าระภายในหนึ่งปี 2,553,947 0.25  -   -   674,877  0.06 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  -   -   -   -  

 สินค้าคงเหลือ 170,355,511 16.70  151,416,055  14.45  119,003,708  10.94 

 สินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย 1,645,791 0.16

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,086,634 3.44  33,253,043  3.17  20,230,562  1.86 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 857,358,898 84.04  927,843,451  88.56  974,215,742  89.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 95,586,000 9.37  65,290,000  6.23  71,290,000  6.55 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,841,016 0.77  8,474,000  0.81  11,459,693  1.05 

 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ถึงช�าระก�าหนด 

  เกินกว่าหนึ่งปี 348,051 0.03  -   -   -   -  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,903,818 2.05  19,800,394  1.89  16,772,783  1.54 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,449,110 0.34  2,705,571  0.26  189,205  0.02 

 สิทธิการเช่า 1,649,674 0.16  2,510,375  0.24  3,371,077  0.31 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 10,366,774 1.02  8,558,209  0.82  3,824,913  0.35 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,630,746 2.22  12,465,218  1.19  6,819,445  0.63 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 162,775,189 15.96  119,803,767  11.44  113,727,116  10.45 

  รวมสินทรัพย์ 1,020,134,087 100.00 1,047,647,218 100.00 1,087,942,858 100.00 

รายงานประจ�าปี 256066



รายการ
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

บาท % บาท บาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หนี้สินหมุนเวียน 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ 

   เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 164,610,379 16.14  255,790,025  24.42  173,086,883  15.91 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 340,662,835 33.39  260,912,440  24.90  337,940,450  31.06 

  ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง

     ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,735,479 0.17  1,411,098  0.13  1,380,606  0.13 

  เงินกู้ยืมระยะยาว- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 93,130,707 9.13  47,799,901  4.56  -   -  

  หนึ่งปี

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,326,249 0.13  4,112,504  0.39  3,374,367  0.31 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40,772,376 4.00  84,350,770  8.05  67,725,687  6.23 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 642,238,025 62.96  654,376,738  62.46  583,507,993  53.63 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ- สทุธจิากส่วนทีถ่งึ 

  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,772,680 0.27  3,555,169  0.34  3,661,270  0.34 

 เงนิกูย้มืระยะยาว- สุทธิจากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระ 4,400,086 0.43  14,698,700  1.40  -   -  

  ภายในหนึ่งปี

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,682,266 1.54  14,684,615  1.40  10,803,241  0.99 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  -   -   -   -  

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,855,032 2.24  32,938,484  3.14  14,464,511  1.33 

    รวมหนี้สิน 665,093,057 65.20  687,315,222  65.61  597,972,504  54.96 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  หุน้สามญั 320,536,266 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 320,536,266  320,536,266  320,536,266 

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

  หุน้สามญั 254,299,746 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 254,299,746 24.93  254,298,158  24.27  254,267,678  23.37 

  (2559:หุน้สามญั 254,298,158 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 117,150,669 11.48  117,143,920  11.18  117,014,380  10.76 

 ก�าไรสะสม 

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25,429,816 2.49  25,429,816  2.43  25,426,768  2.34 

  ยังไม่ได้จัดสรร (37,726,066) (3.70)  (33,870,220)  (3.23)  82,032,855  7.54 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 359,154,165 35.21  363,001,674  34.65  478,741,681  44.00 

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย 

(4,113,135) (0.40)  (2,669,678)  (0.25)  11,228,673  1.03 

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 355,041,030 34.80  360,331,996  34.39  489,970,354  45.04 

    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,020,134,087 100.00  1,047,647,218 100.00  1,087,942,858 100.00 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 67



ตารางสรุปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับงวดปี 2558 - 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

บาท % บาท บาท %

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

   รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 657,582,158 51.16  573,967,293  50.90  780,720,377  63.11 

   รายได้จากการขาย 612,160,221 47.62  544,907,294  48.33  448,363,260  36.24 

   รายได้เงินปันผล  -   -   -   -  

   รายได้อื่น 15,709,940 1.22  8,679,178  0.77  8,018,349  0.65 

      รวมรายได้ 1,285,452,319 100.00 1,127,553,765 100.00 1,237,101,986 100.00 

ค่าใช้จ่าย

   ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ 527,471,962 41.03  473,974,899  42.04  619,321,194  50.06 

   ต้นทุนขาย 507,369,296 39.47  443,865,769  39.37  361,694,362  29.24 

   ค่าใช้จ่ายในการขาย 38,765,099 3.02  35,974,916  3.19  39,240,250  3.17 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 184,078,238 14.32  247,406,156  21.94  122,935,043  9.94 

     รวมค่าใช้จ่าย 1,257,684,595 97.84 1,201,221,740 106.53 1,143,190,849  92.41 

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จาก 27,767,724 2.16  (73,667,975)  (6.53)  93,911,137  7.59 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,024,688) (0.16)  (2,843,989)  (0.25)  (1,040,307)  (0.08)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้

25,743,036 2.00  (76,511,964)  (6.79)  92,870,830  7.51 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (21,126,026) (1.64)  (28,680,607)  (2.54)  (18,960,882)  (1.53)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,617,010 0.36 (105,192,571)  (9.33)  73,909,948  5.97 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8,191,308) (0.64)  (10,133,484)  (0.90)  (16,567,651)  (1.34)

ก�าไรส�าหรับงวด (3,574,298) (0.28) (115,326,055) (10.23)  57,342,297  4.64 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์

(1,048,229) (0.08)  (3,047,910)  (0.27)  -   -  

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 209,646 0.02  609,582  0.05  -   -  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด (838,583)  (0.07)  (2,438,328)  (0.22)  -   -  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด (4,412,881) (0.34) (117,764,383) (10.44)  57,342,297  4.64 

รายงานประจ�าปี 256068



ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับงวดปี 2558 – 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายการ 31 ธ.ค. 60 บาท 31 ธ.ค. 59 บาท 31 ธ.ค. 58 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (53,539,413) 11,824,050 245,400,335

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (37,561,716) (7,463,294) (18,869,679)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (70,935,977) 119,347,483 (268,102,826)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (162,037,106) 123,708,239 (41,572,170)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60,724,660 222,761,766 99,053,527

2 การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558 – 2560

รายการ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.33 1.42 1.67

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.07 1.19 1.47

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.29 1.78 1.43

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 160 205 255

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.43 6.79 10.25

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57 54 36

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 3.44 3.07 2.89

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 106 119 126

วงจรเงินสด (วัน) 110 139 165

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) 18.50 17.97 20.18

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)  0.36 (9.33) 5.97

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) (0.28) (10.23) 4.64

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (1.00) (27.13) 11.71

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.35) (10.80) 4.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (14.01) (508.61) 282.56

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.24 1.06 1.03

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 1.91 1.22

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.22 (2.67) 4.90

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 66.51

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 1.40 1.42 1.93

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.01) (0.40) 0.22

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - - 0.10

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - 0.05
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จากการประมาณการของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

ณ เดอืนมกราคม 2561 อยูท่ีร้่อยละ 4.0 ซ่ึงสูงกว่าปีทีผ่่านมา โดยในปี 2559 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยูท่ีร้่อยละ 3.2 ซึง่การเพิม่ขึน้ 

ของปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวของการส่งออก 

ส�าหรบัการขยายตวัการใช้จ่ายภาครฐัเป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจทีส่�าคญัตามการใช้จ่ายอปุโภคและการลงทนุภาครฐัทีเ่บกิจ่ายได้ในเกณฑ์

ดต่ีอเน่ือง นอกจากนี ้ยงัได้รบัอานสิงส์จากการจดัท�างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 1.9 แสนล้านบาท 

และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย ์

และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นต้น.

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาสิ่งที่ต้องการในโลกออนไลน์

ผ่านอินเตอร์เนต็ หรอืสมาร์ทโฟน เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลท�าให้ช่องทางของธรุกจิ E-Commerce ได้รบัความนยิมและเติบโตอย่างต่อ

เนือ่งไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึทัว่โลกอกีด้วย เป็นผลท�าให้ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั E-Commerce เตบิโตไปด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้บริษัทให้ความสนใจ

และพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดทั้งในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการขยายธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนแบ่ง

ตลาดในส่วนของธุรกิจ E-Commerce อีกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทประสบความส�าเร็จในการเข้าร่วมการประมูลการเช่าอุปกรณ์

ส�าหรับระบบส่งต่อและน�าจ่ายปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และเป้าหมายในปี 2561 บริษัทพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่ง

ตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังด�ารงเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในส่วนต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความ

เชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็งของบริษัท

2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
ในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 1,285 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 158 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 จากปี 2559 

ที่มีรายได้รวม 1,128 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3.57 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 112 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมา 

มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 115 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

รายได้จากการพัฒนาระบบ

รายได้จากการพัฒนาระบบ เป็นรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ ซึ่งมาจากการให้บริการในด้านธุรกิจโทรคมนาคม 

ธรุกจิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร ธรุกิจการให้บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ ธรุกจิระบบสนบัสนนุกจิการโทรคมนาคม 

ธรุกจิระบบวทิยแุละโทรทศัน์ และธรุกจิการให้บรกิารตดิตัง้อปุกรณ์เครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยในปี 2560 กลุม่บรษิทัมรีายได้จาก

การพัฒนาระบบ จ�านวน 658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธรุกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร และธรุกจิผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ 

โดยในปี 2560 มีรายได้จากการขาย จ�านวน 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 

รายงานประจ�าปี 256070



รายได้อื่น

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจ�านวน 16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนจากของอัตราแลก

เปลี่ยนและเงินสนับสนุนทางการตลาด

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย

ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ

ต้นทนุค่าบริการและพัฒนาระบบเป็นต้นทนุส�าหรับงานประเภทโครงการ โดยในปี 2560 กลุม่บรษิทัมต้ีนทุนค่าบรกิารและพฒันาระบบ 

จ�านวน 527 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ค่าบริการ

พัฒนาระบบที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าส�าหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย จ�านวน 507 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 223 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ�านวน 60 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. การลดลงของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งในปี 2559 ได้บันทึกไว้จ�านวน 99.98 ล้านบาท เกือบทั้งหมดมาจากโครงการสัญญา

จ้างเหมาโครงการหน่ึงจ�านวน 99.4 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่าก�าหนดระยะเวลา 

ส่งมอบงานตามสญัญา และบรษัิทได้รบัหนงัสอืสญัญาบอกเลกิสญัญาจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างดงักล่าวเมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 

และในปี 2560 ผลจากการถูกยกเลิกโครงการท�าให้บริษัทท�าการทบทวนโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิกโครงการ 

และพบว่างานโครงการที่เริ่มในปี 2556 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถท�าให้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจึงได้พิจารณาท�าการบันทึกค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมในปี 2560 จ�านวน 17.71 ล้านบาท 

2. ปี 2560 มีการบันทึกส�ารองค่าเบี้ยปรับและภาระค�้าประกันจ�านวน 7.42 ล้านบาทของโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิกที่

กล่าวมาแล้วข้างต้น และในปีเดียวกันนี้บริษัทได้ช�าระภาระหนังสือค�้าประกันจากโครงการที่ถูกยกเลิกจ�านวน 33.2 ล้านบาท 

ซึง่ในกรณีดงักล่าวบริษทัได้มหีนังสอืแจ้งธนาคารให้ระงบัการช�าระเงนิให้กบัผูว่้าจ้าง และได้ขอค�าสัง่ศาลปกครองกลางคุม้ครองชัว่คราว 

ซึง่ศาลปกครองกลางได้ยกค�าร้องโดยให้ความเหน็ว่าบรษิทัยงัไม่ได้รบัความเสยีหายจากการทีผู่ว่้าจ้างส่งหนงัสือไปยงัธนาคาร

เพื่อขอบังคับหลักประกันตามสัญญา ธนาคารจึงได้ท�าการช�าระภาระตามหนังสือค�้าประกันและเรียกร้องให้บริษัทช�าระหนี้

ดังกล่าวแก่ธนาคาร ซ่ึงบริษัทได้ท�าการช�าระหนี้ให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้วและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไว้ ส่วนในปี 2559 

บริษัทได้ท�าการบันทึกประมาณการค่าปรับตามสัญญาและค่ารื้อถอนไว้ในบัญชีเป็นจ�านวนรวมประมาณ 12.9 ล้านบาท

3. มีการต้ังส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทร่วมเพิ่มข้ึน โดยในปี 2559 ได้ต้ังส�ารองไว้ 7.5 ล้านบาท แต่ในปี 2560 

ได้ตั้งส�ารองไว้ 16.60 ล้านบาท

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 2 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ�านวน 1ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยในปี 2559 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจ�านวน 3 ล้านบาท 

โดยบรษัิทย่อยเป็นผูถ้อืหุ้นในบริษทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั อยูร้่อยละ 25 ส�าหรบัผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้เกดิจากบรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั 

ยงัคงอยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอจดัตัง้โรงไฟฟ้าซึง่ล่าช้ากว่าก�าหนด เนือ่งจากรอประกาศจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 
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ซึง่ในปี 2561 ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังานได้ออกประกาศให้ผูย้นืขอผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากซึง่เป็นผูร่้วมทนุโครงการ 

ยื่นค�าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ากับทางส�านักงาน ซึ่งทางบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารท่ีใช้ส�าหรับ

การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 21 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8 ล้านบาท เป็นผลมาจากการต้นทุน

ทางการเงินที่ลดลง และการบริหารสินเชื่อที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงาน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ในปี 2560 กลุม่บรษิทัมผีลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ จ�านวน 1 ล้านบาท โดยได้ค�านวณจากภาระผกูพัน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งลดลงจากปี 2559 จ�านวน 2 ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน)

ในปี 2560 กลุม่บรษิทัมผีลขาดทนุทัง้สิน้ 3.57 ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลักมาจากการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและการบนัทกึส�ารอง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เริ่มในปี 2556 และมีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิก จ�านวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท และการช�าระภาระ 

ค�้าประกันของโครงการที่ถูกยกเลิก จ�านวน 33 ล้านบาท

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น จ�านวน 589 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 57.7 ของสนิทรพัย์รวม 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการรับช�าระหนี้ระหว่างปี 

ส�าหรบัอตัราส่วนหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารค้าในปี 2560 อยูท่ี ่2.29 เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการพฒันาระบบและรายได้ 

จากการขาย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 160 วัน ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 205 วัน 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษิทัมสีนิค้าคงเหลอื จ�านวน 170 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีทีผ่่านมา 19 ล้านบาท ส�าหรบัอตัราส่วน

หมนุเวยีนสนิค้าคงเหลือในปี 2560 อยูท่ี ่6.43 เท่า ลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยในปีทีผ่่านมาอยูท่ี ่6.79 เท่า ระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลีย่ในปี  

อยู่ท่ี 57 วัน นานกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 54 วัน สาเหตุที่ใช้ระยะเวลานานขึ้นเป็นผลมาจากงานระหว่างท�าจากงาน

โครงการใหญ่ที่จะส่งมอบในปีถัดไป

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน

ในปี 2560 กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิรวมทัง้สิน้เป็นจ�านวน 665 ล้านบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 22 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลง 

ของเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจ�านวน 59 ล้านบาท การลดลงของรายได้รบัล่วงหน้าจ�านวน 44 ล้านบาทสาเหตหุลกัมาจากการ

รับรู้ความส�าเร็จของโครงการที่ได้รับเงินล่วงหน้า ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 80 ล้านบาท 

รายงานประจ�าปี 256072



ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 มีจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 1,588 หุ้น ซึ่งเกิดจากการผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

(IRCP-W2) จ�านวน 1,588 หน่วย โดย 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1.20 หุ้น ในราคา 5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ ในปี 2560 

กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�านวน 38 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้มีการจ่าย

เงินปันผลจ�านวน 10 ล้านบาทจากผลการด�าเนินงานของปี 2559 ให้กับบริษัทแม่และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

อัตราส่วนหน้ีต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 อยู่ที่ 1.87 ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.91 เป็นผลมาจากการช�าระ

เงินกู้ที่ได้อธิบายข้างต้น โดยกลุ่มบริษัทพยายามรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุนเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและลดความเสี่ยงในส่วนของ

สภาพคล่องทางการเงิน

สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น จ�านวน 60.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

162 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน -54 ล้านบาท ในปี 2560 กลุม่บรษิทัมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน +66 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าลกูหนีผ่้อนช�าระและลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ -99 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 

-24 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ +72 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ลดลง -44 ล้านบาท จ่ายภาษเีงนิได้ -25 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไปจ�านวน -38 ล้านบาท เป็นส่วนที่น�าไปฝากประจ�าเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจ�านวน 

-31 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตน -9 ล้านบาท และจ�าหน่ายอุปกรณ์ +2 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิการจดัหาเงนิ -71 ล้านบาท มาจากการช�าระเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว -465 ล้านบาท 

ในขณะทีม่กีารกูย้มืเพิม่ +408 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย -12 ล้านบาท และการจ่ายปันผลส่วนของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 

จ�านวน -1 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.33 เท่า ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่าน

มามีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.42 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 1.07 เท่า ต�่ากว่าจากปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่าน

มามอีตัราส่วนอยูท่ี ่1.19 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีลดลงเป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พ่ิมขึน้จากเงนิกูย้มืเพือ่ใช้ในงานโครงการ

และซือ้สนิค้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบรษิทัได้เพ่ิมความระมดัระวงัและตดิตามอย่างใกล้ชดิเพือ่ลดความเสีย่งของสภาพคล่อง

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ และรายได้จากการขาย ในส่วนราย

ได้ค่าบรกิารพฒันาระบบมกีระบวนการในการวดัมลูค่ารวมถงึรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการรบัรูร้ายได้และต้นทนุ ซึง่เป็นเรือ่งทีท่าง 

ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิขัน้ความส�าเรจ็ของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสทีจ่ะเกดิผลขาดทนุและวดัมลูค่าผลขาดทนุ

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีก่ลุม่บริษทัจะต้องศกึษาเงือ่นไขและความเสีย่งต่างๆ ของสญัญา เพือ่ให้การรบัรูร้ายได้และ

ประมาณการต้นทนุสอดคล้องกบัเงือ่นไขและเนือ้หาของสญัญา และลดความเสีย่งในด้านค่าปรบั และการถูกยกเลกิโครงการในอนาคต

ส�าหรบัในส่วนของรายได้จากการขาย ในการท�าสญัญากบัลกูค้าทีม่คีวามหลากหลาย ท�าให้รายการขายของกลุม่บรษิทัมเีงือ่นไขใน

การรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญาและหาวิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 73



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ ในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ

การเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  งบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกับเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมา 

เพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรับเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายงานประจ�าปี 256074



การรับรู้รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ

กลุม่บรษิทัได้เปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารพฒันาระบบ ประมาณการต้นทนุโครงการตามสญัญาและส�ารองเผือ่

ผลขาดทนุส�าหรบัโครงการตามสญัญาไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 ข้าพเจ้าพจิารณาว่า การรบัรูร้ายได้และประมาณ

การผลขาดทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาเป็นความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัในการตรวจสอบ เนือ่งจากรายได้พฒันาระบบทีก่ลุม่บรษิทัรบัรูใ้น

แต่ละงวดมจี�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมของกลุม่บรษิทั นอกจากนี ้กระบวนการในการวดัมลูค่ารวมถงึรอบ

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

ประเมนิขัน้ความส�าเรจ็ของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสทีจ่ะเกดิผลขาดทนุและวดัมลูค่าผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซ่ึงท�าให้เกดิ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการใน การท�าสัญญา 

การประมาณการและการปรับเปล่ียนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั้นความส�าเร็จของงานและผล

ขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการ

ควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกสัญญาบริการพัฒนาระบบที่ท�ากับลูกค้าเพื่อ

• พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้

• สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับเง่ือนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการผล

ขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 

• สอบถามผู้บริหารและท�าความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและ การประมาณ

ต้นทนุตลอดทัง้โครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทนุโครงการกบัแผนงบประมาณส�าหรบัแต่ละโครงการทีไ่ด้รบัการอนมัุติ

จากผู้มีอ�านาจ และสุ่มตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ 

• ตรวจสอบขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระมาณโดยผูบ้รหิารโครงการกบัรายงานการประเมนิทีส่่งให้ผูว่้าจ้าง และขอหนงัสอืรบัรอง

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลที่สนับสนุนข้อสรุป ที่ผู้บริหารได้จากการเปรียบเทียบ 

ระหว่างขั้นความส�าเร็จของงานที่ประเมินโดยผู้บริหารโครงการและ ขั้นความส�าเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น

• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของโครงการ

• ตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วข้องกบับญัชรีายได้ซึง่ถกูบนัทกึผ่านสมดุรายวนัทัว่ไปเพือ่หาความผดิปกตใินการบันทกึ

รายการดังกล่าว 

• พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

การรับรู้รายได้จากการขาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีธุรกิจหลัก คือ จ�าหน่ายระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

โทรคมนาคม กลุ่มบริษัทดังกล่าวเข้าท�าสัญญากับลูกค้าจ�านวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ากับลูกค้ามีความหลากหลาย 

ท�าให้รายการขายของกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีเง่ือนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น กลุ่มบริษัทดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

เกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 75



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีส่�าคญัของกลุม่บรษัิททีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการ

สอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• สุม่ตวัอย่างรายการขายระหว่างปีเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไข และสอดคล้องกบันโยบายการรบัรูร้ายได้ 

ของกลุ่มบริษัท

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ

ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

การประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ งบการเงนิรวมข้อ 4.3 

ต้องใช้ดลุยพนิจิทีส่�าคญัของฝ่ายบรหิารซึง่เก่ียวข้องกบัการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึ

ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะปัจจบุนั ดงันัน้ อาจท�าให้เกิดความเสีย่งใน

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอซึ่ง  ท�าให้กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในจ�านวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้โดยการสอบถาม

ผูร้บัผดิชอบ และได้ประเมนิข้อสมมตทิีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยั    จะสญูของลกูหนี ้โดยท�าการสอบทานเกณฑ์ใน

การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและความสม�่าเสมอของการใช้นโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

ระยะเวลาในการเกบ็หนีแ้ละการเคลือ่นไหวของลกูหนีแ้ละตรวจสอบการรบัช�าระเงนิจากลกูหนีภ้ายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทัตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเร่ือง

ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณท่ีีมเีรือ่งดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

รายงานประจ�าปี 256076



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็

จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ

เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ 

หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 77



ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกบัความเป็นอสิระ

และได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดใน การตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้   ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 

ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจ�าปี 256078



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 79



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจ�าปี 256080



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 81



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายงานประจ�าปี 256082



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจ�าปี 256086



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)         

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจ�าปี 256088



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสริช คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ�าหน่ายและให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

โทรคมนาคม ทีอ่ยูต่ามที ่จดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่เลขที ่23/106 - 108 ซอยศนูย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการ

เงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

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

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บรษัิท ไอท ีกรีน จ�ากัด (มหาชน) จ�าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่าย

เฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร ไทย 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์

เอน็เตอร์ไพรส์คอมพวิต้ิง จ�ากดั

ให้บริการให้ค�าปรึกษา และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ

แบบครบวงจร (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�าปรกึษาวางระบบสารสนเทศบนคลาวด์ 

(Integrated Cloud Service Agency) ไทย 50.99 50.99

บรษิทั เอช อาร์ ซ ีพี จ�ากดั จ�าหน่ายและติดตั้งระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศ

เครือข่าย และระบบสารสนเทศโทรคมนาคม ไทย 50.99 50.99

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์

กรุ๊ป จ�ากัด

จ�าหน่ายหรอืให้บรกิารตดิตัง้เกีย่วกบัระบบเครอืข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม ไทย 50.99 50.99
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ข) บรษิทัฯจะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯมสีทิธไิด้รับหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน

ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผล

ตอบแทนนัน้ได้ 

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบริษทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็น

ของกลุม่บรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะ

การเงนิรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธี ราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ จัดให้มีขึ้น

เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ 

การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบัญชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิฉบับปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 

1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธบิายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

รายงานประจ�าปี 256090



4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ

รายได้จากการให้บริการพฒันาระบบรบัรูเ้ป็นรายได้ตามขัน้ความส�าเรจ็ของงานบรกิารซึง่ก�าหนดจากอตัราส่วนของต้นทุนค่าบรกิารที่

ให้จนถงึปัจจบุนัเทยีบกับประมาณการต้นทนุค่าบรกิารทัง้สิน้ทีต้่องให้บริการ ซึง่ประเมนิและรบัรองโดยผูเ้ชีย่วชาญโครงการของบรษิทัฯ 

โดยจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับงานโครงการทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

รายได้จากการขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขการติดตั้งและตรวจสอบ บริษัทฯจะรับรู้รายได้หากผู้ซื้อยอมรับสินค้าเม่ือการติดตั้งและ

สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

รายได้จากการให้บรกิารทีรั่บรูแ้ล้วแต่ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระตามสญัญาแสดงอยูภ่ายใต้รายการ “รายได้ทีย่งัไม่เรยีกช�าระ” ซึง่รวมอยูใ่น 

“ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได้ที่ยังไม่ให้บริการแต่ได้รับช�าระตามสัญญาแสดงอยู่ภายใต้รายการ 

“รายได้รับล่วงหน้า” ซึ่งรวมอยู่ใน “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซื้อ้แล้ว 

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดย ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ส�าหรบัสนิค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายตามสัญญาผ่อนช�าระจะรับรู้เป็นรายได้ ณ วนัทีข่ายโดยราคาขายเป็นมลูค่าปัจจบุนัของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืค้างรับ 

ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดที่ใช้คืออัตราดอกเบี้ยที่ก�าหนดขึ้น ส�าหรับรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเรจ็รปูและวสัดหีุบห่อ แสดงมลูค่าตามราคาทนุโดยวธิเีข้าก่อน - ออกก่อนหรอืมลูค่าสทุธ ิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า 

งานระหว่างท�าตามสัญญา แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะ ต�่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย 

ต้นทุนของค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุสทุธิจากค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรพัย์ 

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เก่ียวข้องอื่นเพ่ือให้สินทรัพย์อยู ่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได ้

ต้นทุนในการต่อเตมิหรอืปรบัปรงุถือเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถอืเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 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

บรษัิทฯและบรษิทัย่อยตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเม่ือจ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ (ผลต่างระหว่าง

ส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น

อย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�าเร็จรูปมีอายุการให้ประโยชน์ 3 - 7 ปี

รายงานประจ�าปี 256092



4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วม และบคุคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผน

และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่ารถยนต์และเครื่องใช้ส�านักงานที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่าหรอืมลูค่าปัจจบัุนสุทธิของ

จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้

สนิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการ

เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว

เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการประเมนิว่ามข้ีอบ่งชีข้องการ ด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯหรอืไม่ หากม ีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการประมาณมลูค่าที่

คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ หากพบว่าราคาตามบัญชขีองสนิทรพัย์นัน้มมีลูค่าสูงกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื แสดงว่าสนิทรพัย์

ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ

ค�านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษีทีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตาม

ระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาอยู ่ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าทีด่ทีีส่ดุซึง่เหมาะสมกบัสนิทรพัย์ ซึง่สะท้อนถงึจ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถ

จะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 93



4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารอง เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและ

บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�านวณหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจาก

ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษัิทฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงินได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ 

วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้

หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้น รอบระยะเวลารายงานและจะ

ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่

ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�าปี 256094



4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่

มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ

ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาบริการพัฒนาระบบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานค่าบริการพัฒนาระบบโดยอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานพัฒนาระบบตามสัญญา 

เมือ่กจิการสามารถประมาณผลของงานพฒันาระบบตามสญัญาได้อย่างน่าเชือ่ถอื ขัน้ความส�าเรจ็ของงานพัฒนาระบบถกูก�าหนดโดย

พจิารณาจากการส�ารวจและประมาณการโดยผูเ้ชีย่วชาญโครงการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณ

ขั้นความส�าเร็จของงานโดยค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ประมาณการต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประมาณการต้นทนุค่าบรกิารพฒันาระบบของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของงานพฒันาระบบทีต้่องใช้ใน

โครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรงและค่าโสหุย้ทีต้่องใช้ในการให้บรกิารพฒันาระบบ กบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้า 

ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�่าเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่

เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

ส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการ

ฝ่ายบริหารได้ท�าการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน 

โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะ

การณ์ปัจจุบัน

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์

ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิ

ขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดตี อายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้
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ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิ

ขึน้จากสนิค้าคงเหลอื แต่ละรายการ โดยค�านงึถงึการวเิคราะห์มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีค่าดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการ

จากข้อมูลสถิติการขายในอดีต อายุของสินทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอื

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่

เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรับรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่

ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯและบรษิทัย่อย จะมกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตก

ต่างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิ

ได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ

สมมตฐิานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอัตราการเปลีย่นแปลง

ในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บรษิทัฯมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟ้อง

ร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจ�าปี 256096



ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด บริษัทย่อย

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

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด บริษัทย่อย

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

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ - - 836 1,976 ตามที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ - - 9,114 22,784 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ - - 1,455 2,644 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ - - 6,650 27,776 ตามที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่าย - - 2,265 2,701 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน - - 111 - ตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน 236 - - - ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสัมพันธ์ 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 8)

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย - - 161 188

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,900 17,801 - -

กรรมการของบริษัทย่อย กรรมการ/

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 58 35 - -

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด บริษัทร่วม - 254 - -

รวม 30,958 18,090 161 188

งานระหว่างท�า (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ)

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 2,872

รวม - - - 2,872

 (หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 19)

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย - - 3,541 392

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - - 124 25,190

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - 10,905 7,695

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31,276 5,108 - -

กรรมการของบริษัทย่อย กรรมการ/ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทย่อย 1,756 1,378 - -

รวม 33,032 6,486 14,570 33,277
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการ

เคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

2560
เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 40,000 - - 40,000

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

สุทธิ - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.00 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลัก

ประกนัและมกี�าหนดให้ช�าระคนืภายในเดอืนธนัวาคม 2559 ถงึมกราคม 2560 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯหยดุรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้แล้ว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้

ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

ในระหว่างปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด 45,000 - (10,000) 35,000

รวม 45,000 - (10,000) 35,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.80 ถึง 6.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 5.80 ถึง 7.50 ต่อปี) 

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก�าหนดช�าระคืน เมื่อทวงถาม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 99



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,261 43,707 21,699 24,618

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 715 517 292 359

รวม 33,976 44,224 21,991 24,977

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 31.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 15 23 3 8

เงินฝากธนาคาร 60,710 222,739 9,325 191,766

รวม 60,725 222,762 9,328 191,774

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี 

(2559: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี)

รายงานประจ�าปี 2560100



8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - - -

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 1 เดือน - - - -

 1 - 2 เดือน - - - -

 2 - 3 เดือน - - - -

 3 - 6 เดือน - - - -

 6 - 12 เดือน - 15,032 - -

 เกิน 12 เดือนขึ้นไป 15,032 - - -

รวม 15,032 15,032 - -

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,032) (7,516) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ - 7,516 - -

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 466,546 303,105 464,482 302,770
ตั๋วเงินรับการค้า 31,199 31,422 22,632 13,383
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 92,590 127,521 16,655 57,684
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 1 เดือน 25,371 20,591 1,539 1,135
1 - 2 เดือน 2,318 1,779 1,623 1,570
2 - 3 เดือน 916 4,975 865 2,829
3 - 6 เดือน 37,252 47,700 36,354 47,700
6 - 12 เดือน 3,044 23,533 2,928 23,533
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 628 24,478 600 24,478
รวม 659,864 585,104 547,678 475,082
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (117,691) (99,990) (117,691) (99,979)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 542,173 485,114 429,987 375,103
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 542,173 492,630 429,987 375,103
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,542 10,574 161 188
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,584) - - -
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 30,958 10,574 161 188

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,507 15,563 15,069 15,100
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 46,465 26,137 15,230 15,288
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 588,638 518,767 445,217 390,391

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 101



เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯมมีตอินมุตัใิห้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ส�าหรบัรายได้ทีย่งัไม่

เรยีกช�าระของงานโครงการสญัญาจ้างเหมาโครงการหนึง่เป็นจ�านวน 99.3 ล้านบาท เนือ่งจากการพฒันาโครงการดงักล่าวมรีะยะ

เวลาเกนิกว่าก�าหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสญัญาและได้รบัแจ้งให้ยตุกิารปฏิบตังิาน นอกจากนี ้บรษิทัฯได้บนัทึกประมาณการ

ค่าปรบัตามสญัญาและค่ารือ้ถอนไว้ในบญัชเีป็นจ�านวนรวมประมาณ 12.9 ล้านบาท  ต่อมา เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ

ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างดังกล่าวแล้ว

ณ วนัที ่26 มกราคม 2561 บรษิทัฯได้รบัหนงัสอืแจ้งว่าจะพจิารณายกเลกิสญัญาจ้างเหมาจาก ผูว่้าจ้างของงานโครงการสญัญาจ้าง

เหมาโครงการหนึ่งเนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่าก�าหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา นอกจากนี้

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯได้บนัทกึประมาณการค่าปรบัตามสญัญาเพิม่เตมิในบญัชจี�านวนประมาณ 4.9 ล้านบาท และบนัทกึค่า

เผ่ือหนีส้งสัยจะสญูส�าหรับรายได้ทีย่งัไม่เรยีกช�าระของงานโครงการสญัญาจ้างเหมาโครงการดงักล่าวเป็นจ�านวน 17.7 ล้านบาทแล้ว

9. ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อน

ช�าระ

ที่ถึงก�าหนดช�าระ 

ภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อน

ช�าระระหว่าง 1 - 2 ปี

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อน

ช�าระที่เกินก�าหนด

ช�าระ

รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนช�าระ 2,627 - 350 - 640 800 3,617 800
หัก: ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (73) - (2) - - - (75) -
รวม 2,554 - 348 - 640 800 3,542 800
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - (640) (800) (640) (800)
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนช�าระ - สุทธิ 2,554 - 348 - - - 2,902 -

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ (สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้) จ�าแนกตาม

อายุหนี้ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 2,377 -
ค้างช�าระ
 1 - 3 เดือน 525 -
 4 - 6 เดือน - -
 7 - 12 เดือน - -
 เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป 640 800
รวม 3,542 800
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (640) (800)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ - สุทธิ 2,902 -

 9.3 สัญญาผ่อนช�าระของบรษิทัฯมรีะยะเวลาตามสญัญาโดยประมาณ 22 - 36 เดอืน และมีก�าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทกุงวด

รายงานประจ�าปี 2560102



10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

 

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเร็จรูป 62,025 60,180 (15,752) (10,451) 46,273 49,729

งานระหว่างท�า 118,162 100,216 - - 118,162 100,216

วัสดุหีบห่อ 1 1,035 - - 1 1,035

สินค้าระหว่างทาง 5,920 436 - - 5,920 436

รวม 186,108 161,867 (15,752) (10,451) 170,356 151,416

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเร็จรูป 10,493 2,796 (1,259) (1,280) 9,234 1,516

งานระหว่างท�า 110,516 94,133 - - 110,516 94,133

วัสดุหีบห่อ 1 - - - 1 -

สินค้าระหว่างทาง - 91 - - - 91

รวม 121,010 97,020 (1,259) (1,280) 119,751 95,740

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,494 6,069 582 2,417

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 6,826 8,975 4,876 7,008

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 12,628 17,498 11,554 16,705

ลูกหนี้กรมสรรพากร 10,207 6 9,892 -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 272 226 272 -

อื่น ๆ 660 479 61 373

รวม 35,087 33,253 27,237 26,503

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 103



12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไป ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

ธนาคารและหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของ บริษัทฯและบริษัทย่อย

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บรษัิทร่วม ลกัษณะธุรกจิ

จดัตัง้
ขึน้
ใน

ประเทศ

งบการเงนิรวม

สดัส่วนเงิน
ลงทนุ

ราคาทนุ
มลูค่าตามบัญชี

ตามวธิส่ีวน
ได้เสยี

ค่าเผือ่การ
ด้อยค่า

ของเงนิลงทนุ

มลูค่าตามบัญชี
ตาม

วธิส่ีวนได้เสีย 
- สทุธิ

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ากดั 

(ถอืหุ้นโดยบรษิทั ไอที กรนี 

จ�ากดั (มหาชน) ร้อยละ 25) บรหิารและก�าจดัขยะ ไทย 22.8 22.8 13,750 13,750 7,841 9,866 - (1,392) 7,841 8,474

13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี

2560 2559

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด (2,025) (2,844)

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายได้รวม

ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ขาดทุนส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด 55.00 50.00 49.00 49.42 17.64 9.96 6.11 9.31 (8.10) (11.38)
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน
สุทธิ

2560 2559
2560

ร้อยละ

2559

ร้อยละ
2560 2559 2560 2559 2560 2559

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

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 คอมพิวติ้ง จ�ากัด 10,000 10,000 92.00 92.00 9,200 9,200 (5,943) (5,943) 3,257 3,257

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

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส

 จ�ากัด 2,500 2,500 50.99 50.99 1,275 1,275 (1,120) (1,020) 155 255

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

รวม 111,553 111,553 (15,003) (14,903) 96,550 96,650

เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) อนมุตักิารจ่ายปันผลจากผลการ

ด�าเนนิงานระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

หรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 10 ล้านบาท

เมือ่วันที ่19 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากัด (มหาชน) อนมุตั ิการจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนิน

งานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

หรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 10 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของบริษัท ไอที กรีน 

จ�ากดั (มหาชน) อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบัปี 2559 ให้แก่ผู้ถอืหุน้ โดยจ่ายปันผลเป็น เงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 

หรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 105



15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ทีด่นิ อาคาร

ส่วน

ปรบัปรงุ

อาคาร

ส�านักงาน

และอาคาร

เช่า

เครือ่งใช้

ส�านกังาน

เครือ่ง

ตกแต่ง

และตดิตัง้

เครือ่งมอื

เครือ่งใช้

ยาน

พาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ตดิตัง้

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2559 1,015 1,135 10,015 51,108 5,522 111 14,284 886 84,076

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

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

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

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

ซื้อเพิ่ม - - 189 6,878 494 - 1,476 43 9,080

โอนเข้า/ออก - - - 415 - - - (415) -

จ�าหน่าย - - - (1,108) - - (5,629) - (6,737)

31 ธันวาคม 2560 1,015 1,135 12,415 64,307 6,999 111 7,851 - 93,833
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม

ทีด่นิ อาคาร

ส่วน

ปรบัปรงุ

อาคาร

ส�านักงาน

และอาคาร

เช่า

เครือ่งใช้

ส�านกังาน

เครือ่ง

ตกแต่ง

และตดิตัง้

เครือ่งมอื

เครือ่งใช้
ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ตดิตัง้

รวม

ค่าเสือ่มราคาสะสม

1 มกราคม 2559 - 1,135 9,992 43,480 5,262 107 7,327 - 67,303

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - - 334 5,617 175 3 2,336 - 8,465

โอนเข้า/ออก - - - (213) - - - - (213)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั

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

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

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - - 464 5,683 295 1 1,483 - 7,926

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั

 ส่วนทีจ่�าหน่าย - - - (1,063) - - (5,624) - (6,687)

31 ธนัวาคม 2560 - 1,135 10,790 52,534 5,732 111 2,627 - 72,929

มลูค่าสุทธติามบญัชี

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

31 ธนัวาคม 2560 1,015 - 1,625 11,773 1,267 - 5,224 - 20,904

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

2559 (3.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 8,465

2560 (3.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 7,926

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 107



 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร

ส�านักงาน

และอาคาร

เช่า

เครื่องใช้

ส�านักงาน

เครื่อง

ตกแต่ง

และติดตั้ง

เครื่องมือ

เครื่องใช้

ยาน

พาหนะ
รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2559 1,015 1,135 7,738 11,677 5,019 97 11,785 38,466

ซื้อเพิ่ม - - - 560 - - 3,876 4,436

จ�าหน่าย - - - - - - (6,156) (6,156)

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

ซื้อเพิ่ม - - - 329 28 - 887 1,244

จ�าหน่าย - - - (15) - - (5,628) (5,643)

31 ธันวาคม 2560 1,015 1,135 7,738 12,551 5,047 97 4,764 32,347

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2559 - 1,135 7,738 10,184 4,995 96 6,933 31,081

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

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

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - - 620 9 - 915 1,544

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (15) - - (5,624) (5,639)

31 ธันวาคม 2560 - 1,135 7,738 11,417 5,009 97 1,165 26,561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31 ธันวาคม 2560 1,015 - - 1,134 38 - 3,599 5,786

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2559 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 2,470

2560 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 1,544

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งาน

อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท (2559: 60 ล้านบาท) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ 24 ล้านบาท (2559: 27 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเครื่องใช้ส�านักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญา

เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท (2559: 6 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท 

(2559: 4 ล้านบาท))
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�าเร็จรูป ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�าเร็จรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน 3,990 331

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (541) (168)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 3,449 163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 2,904 331

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (198) (90)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,706 241

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2,706 189 241 77

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 505 423 - 218

ซื้อเพิ่มโปรแกรมส�าเร็จรูประหว่าง ติดตั้ง 581 2,225 - -

ค่าตัดจ�าหน่าย (343) (131) (78) (54)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 3,449 2,706 163 241

17. สิทธิการเช่า 
 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2,510 3,371

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (860) (861)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,650 2,510

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 109



18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.500 - 5.025 72,822 181,900 71,000 180,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 4.500 - 5.025 91,788 73,890 42,472 -

รวม 164,610 255,790 113,472 180,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีททั้งจ�านวนเป็นการกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินหลายแห่งมีวงเงินรวม 580 ล้านบาท โดยมีก�าหนดระยะเวลา 88 - 120 วัน และ 117 - 185 วัน ตามล�าดับ 

ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.500 - 5.025 ต่อปี และร้อยละ 5.000 - 5.025 ต่อปี ตามล�าดับ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯมีหลักทรัพย์ค�้าประกันเป็นบัญชีเงินฝากประจ�าและบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทย่อยค�้าประกันโดยบริษัทฯและมีหลักทรัพย์ค�้าประกันเป็น

บัญชีเงินฝากประจ�าและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทย่อย

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 247,290 201,588 180,738 133,791

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14,575 - 12,727 32,421

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 60,341 52,838 48,102 39,905

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18,457 6,486 1,843 856

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 340,663 260,912 243,410 206,973

20. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,919 5,567

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (411) (601)

รวม 4,508 4,966

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,735) (1,411)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,773 3,555
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,645 4,082

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (336) (465)

รวม 3,309 3,617

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,046) (875)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,263 2,742

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้ส�านักงานใช้ในการด�าเนินงานของ

กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 และ 5 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,969 2,950 4,919

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (234) (177) (411)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,735 2,773 4,508

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,225 2,420 3,645

 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (179) (157) (336)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม สัญญาเช่า 1,046 2,263 3,309

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

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

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

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม สัญญาเช่า 1,411 3,555 4,966
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

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

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

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม สัญญาเช่า 875 2,742 3,617

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/ งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

2560 2559

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 98,509 62,499

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (978) -

สุทธิ 97,531 62,499

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (23,361) (9,880)

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปีซึ่งแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน

 (โปรดดูรายละเอียดในสองย่อหน้าสุดท้ายของหมายเหตุข้อนี้) (69,770) (38,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 4,400 14,699

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และมีการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระหว่างปี ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

เงนิกูย้มื

งบการเงนิรวม/ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

เพ่ิมข้ึน ระหว่าง

ปี

ตดัจ�าหน่าย

ค่าธรรมเนยีม

ทางการเงนิ

จ่ายค่า

ธรรมเนยีม

ทางการเงนิ

ลดลง ระหว่างปี

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2560

ธนาคารกสิกรไทย 

 จ�ากัด (มหาชน) 38,000 54,000 55 (1,033) (8,190) 82,832

ธนาคารไทยเครดิต 

 เพื่อรายย่อย จ�ากัด

 (มหาชน) 24,499 - - - (9,800) 14,699

รวม 62,499 54,000 55 (1,033) (17,990) 97,531
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ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยสาระส�าคัญของเงินกู้ยืมดัง

กล่าวมีดังนี้

 จ�านวนเงินกู้ยืม 1 : 70 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  : ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี

 ก�าหนดช�าระคืน : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

 จ�านวนเงินกู้ยืม 2 : 30 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  : ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี

 ก�าหนดช�าระคืน : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

ในเดอืนมถินุายน 2559 บริษทัฯได้เข้าท�าสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ�ากดั (มหาชน) โดยสาระส�าคญัของ

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีดังนี้

 จ�านวนเงินกู้ยืม : 30 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  : ร้อยละ MLR-3.52 แต่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี

 ก�าหนดช�าระคืน : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยสาระส�าคัญของเงินกู้ยืม

ดังกล่าวมีดังนี้

 จ�านวนเงินกู้ยืม  : 143 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  : ร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี

 ก�าหนดช�าระคืน : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน 151 ล้านบาท 

(2559: 62 ล้านบาท)

ภายใต้สัญญาเงนิกูย้มืข้างต้นระบใุห้บรษิทัฯต้องปฏิบัตติามข้อก�าหนดต่าง ๆในสญัญา เช่น การรกัษาอัตราส่วนทางการเงนิให้เป็นไป

ตามอตัราทีก่�าหนดในสญัญา การโอนสทิธกิารรบัเงนิตามสญัญาบรกิารฉบบัหนึง่ การไม่ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของธรุกจิ 

และการไม่ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้อ�านาจการควบคุมกิจการเปลี่ยนไป ยกเว้นภายใต้

เงื่อนไขบางประการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจากธนาคารฯแจ้ง

ว่าธนาคารฯตกลงยนิยอมผ่อนปรนข้อก�าหนดเงือ่นไขทางการเงนิดงักล่าวในปี 2560 อย่างไรกต็าม เพือ่วตัถปุระสงค์ในการรายงาน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บรษิทัฯได้แสดงยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 ของเงนิกูย้มืดงักล่าวจากธนาคารฯ

เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจ�านวนในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้รับจดหมายจากธนาคารฯ

แจ้งว่าธนาคารฯตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อก�าหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บรษัิทฯได้แสดงยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ของเงนิกูย้มืดงักล่าวจาก

ธนาคารฯเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจ�านวนในงบแสดงฐานะการเงิน
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22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

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

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,520 607 1,134 391

 ต้นทุนดอกเบี้ย 288 227 220 158

 โอนกลับผลประโยชน์พนักงาน (1,684) - - -

 ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายไป (175) - - -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตาม

 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

 ด้านประชากรศาสตร์ 1,402 632 1,402 1,373

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ

 ทางการเงิน (119) 316 (119) (54)

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (235) 2,100 (235) 1,170

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 15,682 14,685 12,377 9,975

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขาย 54 227 54 28

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,754 607 1,300 521

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 1,808 834 1,354 549

บรษิทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 1.08 ล้านบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.08 ล้านบาท) (2559: 0.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 

13 ปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 13 ปี) (2559: 9 - 13 ปี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 12 ปี))
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สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 2.03 - 2.81 1.80 - 2.03 2.81 1.98

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.88 - 8.81 5.88 8.81 5.88

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 43 0 - 26 0 - 43 0 - 26

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (0.5) 0.5 (0.4) 0.4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.5 (0.5) 0.4 (0.4)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (0.5) 0.4 (0.4) 0.3

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (0.5) 0.6 (0.4) 0.4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.6 (0.5) 0.4 (0.4)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (0.7) 0.4 (0.4) 0.2

23. ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (IRCP-W2) ครั้งที่ 2 เพ่ือ

จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 56,791,566 หน่วย ในอัตรา 3.09 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาท

ต่อหน่วย ใบส�าคญัแสดงสทิธมิอีาย ุ2 ปี 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิโดยมอีตัราการใช้สทิธคิอืใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ

1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัใหม่ได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สทิธ ิ6.30 บาทต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธแิต่ละรายสามารถ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2558 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2558 วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2559 

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2559 และวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2560 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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เมือ่วันที ่27 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มมีตอินมุตัใิห้ปรบัสทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 

(IRCP-W2) โดยปรับอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ เดิม 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิเดิม 

6.30 บาทต่อ 1 หุน้สามญั เป็นอัตราการใช้สิทธใิบส�าคญัแสดงสทิธใิหม่ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัใหม่ได้ 1.20 หุ้น ราคาการใช้สทิธใิหม่ 

5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจ�านวน 25,400 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจ�านวน 30,480 หุ้น 

ด้วยราคาการใช้สทิธ ิ5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั เป็นจ�านวนรวม 0.2 ล้านบาท บรษิทัฯได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีช่�าระแล้วกบักระทรวง

พาณิชย์เป็น 254,298,158 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ในระหว่างปี 2560 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจ�านวน 1,324 หน่วย ซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัทฯจ�านวน 1,588 หุ้น 

ด้วยราคาการใช้สทิธ ิ5.25 บาทต่อ 1 หุน้สามัญ เป็นจ�านวนรวม 8,337 บาท บรษิทัฯได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีช่�าระแล้วกบักระทรวง

พาณิชย์เป็น 254,299,746 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ไม่มีผู ้ใช้สิทธิและหมดอายุไปจ�านวน 

55.2 ล้านหน่วย

24. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน

หนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้ ในปัจจบุนั บรษิทัฯได้จดัสรร

ส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

 ของพนักงาน 91,441 113,307 55,317 48,626

ค่าเสื่อมราคา 7,926 8,465 1,544 2,470

ค่าตัดจ�าหน่าย 1,203 992 938 915

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 3,998 10,030 1,268 1,383

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,594 1,901 882 1,010

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

 และงานระหว่างท�า (19,791) (49,408) (24,080) (19,887)
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26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 9,790 14,257 56 3,814

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,599) (4,124) (1,939) (4,056)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,191 10,133 (1,883) (242)

จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 

2559 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กีย่วข้องกบัขาดทนุจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (210) (610) (210) (498)

(210) (610) (210) (498)

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,617 (105,193) (21,443) (132,674)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 คูณอัตราภาษี 923 (21,039) (4,289) (26,535)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (1,246) (3,522) (2,129) (4,557)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 10,416 38,775 6,729 35,000

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (303) (189) (255) (94)

โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับรู้

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,599) (3,892) (1,939) (4,056)

รวม 7,268 31,172 2,406 26,293

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไร ขาดทนุเบ็ดเสร็จ 8,191 10,133 (1,883) (242)
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ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการ 7,594 5,674 7,594 5,674

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,136 2,937 2,475 1,995

 ผลขาดทุนสะสม - 41 - -

รวม 10,730 8,652 10,069 7,669

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ภายใต้

 สัญญาเช่าทางการเงิน 167 94 58 3

 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 196 - 196 -

รวม 363 94 254 3

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,367 8,558 9,815 7,666

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 170.2 ล้านบาท 

(2559: 166.3 ล้านบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท

ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้

ประโยชน์ได้

27. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารขาดทุนส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวม

ของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีตามที่กล่าวข้างต้นกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้น

สามญัทีบ่รษัิทฯอาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมตว่ิาได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั 

ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
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ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาดทุนส�าหรับปี จ�านวนหุ้น

สามัญ

ถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนัก

ขาดทุนต่อหุ้น

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

 ของบริษัทฯ (3,017) (19,559) 254,299 (0.01) (0.08)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนส�าหรับปี จ�านวนหุ้น

สามัญ

ถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนัก

ขาดทุนต่อหุ้น

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

 ของบริษัทฯ (100,752) (132,432) 254,287 (0.40) (0.52)

ไม่มีการแสดงก�าไรต่อหุ้นปรับลดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากก�าไรต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

28. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิ

งานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของโครงการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ประเภทโครงการ

• ประเภทไม่ใช่โครงการ

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยว

กับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�า 

ไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรยัพ์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุ จากการด�าเนนิ

งานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 119



การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกจิกบับคุคล

ภายนอก

ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

2560

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภท

โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภทไม่ใช่

โครงการ

ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

รายได้รวม 601,688 658,017 (12,359) 1,247,346

รายได้ระหว่างส่วนงาน (1,527) (10,832) 12,359 -

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก 600,161 647,185 - 1,247,346

ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 115,279 142,675 (11,637) 246,317

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (143,007)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (38,765)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 1,548

ดอกเบี้ยรับ 721

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (21,126)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (9,129)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,641)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (5,301)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8,191)

ขาดทุนส�าหรับปี (3,574)

รายงานประจ�าปี 2560120



 (หน่วย: พันบาท)

2559

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภท

โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภทไม่ใช่

โครงการ

ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

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

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

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

ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 62,350 151,773 29,034 243,157

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (165,009)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (35,975)

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (170)

ดอกเบี้ยรับ 1,081

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (28,681)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (9,457)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (106,024)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (4,115)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10,133)

ขาดทุนส�าหรับปี (115,326)

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภทโครงการ

ส่วนงานธุรกิจ

ประเภทไม่ใช่

โครงการ

รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ที่

ไม่ได้ปันส่วน
รวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 602,419 235,159 837,578 182,556 1,020,134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 509,767 231,998 741,765 305,882 1,047,647

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงิน 246 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท 

(ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย เป็นจ�านวนเงิน 160 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจประเภทโครงการ
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29. เงินปันผล

 เงินปันผลที่บริษัทฯประกาศจ่ายในปี 2559 ประกอบด้วย

เงินปันผล อนุมัติโดย
ปันผลจ่าย

ปันผลจ่ายต่อ

หุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประจ�าปี 2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 12,713 0.05

รวมเงินปันผลที่บริษัทฯจ่ายในปี 2559 12,713 0.05

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ 

บรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดย

บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทนุ อยธุยา จ�ากดั และบริษทั เอไอเอ จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบรษัิทฯ ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 

1.8 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะกิจการ: 1.0 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามล�าดับ)

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และการจ้างผู้รับจ้างช่วง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์ และ การจ้างผู้รับจ้าง

ช่วงเป็นจ�านวนเงินประมาณ 201 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 181 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2559: 259 ล้านบาท 

(เฉพาะของบริษัทฯ: 238 ล้านบาท))

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ ์

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา

เช่าด�าเนินงานดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายช�าระ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ภายใน 1 ปี 2.6 1.5 4.3 1.5

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.4 0.4 2.4 1.4

รายงานประจ�าปี 2560122



31.3  ภาระผูกพันหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯมกีารท�าสญัญาขายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมถงึการให้บริการ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบรกิารอืน่ทีเ่ก่ียวเนือ่ง จ�านวน 34 สัญญา และจ�านวน 29 สญัญา ตามล�าดับ มลูค่ารวมตาม

สญัญาจ�านวนเงนิ 1,006 ล้านบาท และจ�านวนเงนิ 1,169 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่บรษิทัฯมกีารส่งมอบงานแล้วจ�านวนเงนิ 

749 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 813 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยบริษัทฯจะต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างตามระยะเวลาท่ี

ก�าหนดในสัญญา และบริษัทฯจะต้องน�าหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

และในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯจะถูกริบหลักประกันและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตาม

ที่ก�าหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีการท�าสัญญาว่าจ้างเพื่อด�าเนินงานด้านการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ 

การจดัท�าระบบรวมถงึการฝึกอบรมกับผูร้บัช่วงต่อจ�านวน 19 สญัญา และจ�านวน 64 สญัญา ตามล�าดบั มลูค่ารวมตามสญัญา

จ�านวนเงิน 127 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 175 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายช�าระเงินตามสัญญาแล้วจ�านวนเงิน 

98 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 93 ล้านบาท ตามล�าดับ หากผู้รับช่วงต่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายต่อบริษัทฯตามที่ก�าหนด

31.4  หนังสือค�้าประกันธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มหีนังสือค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษัิทฯและบรษิทัย่อยจ�านวนประมาณ 422 ล้านบาท 

(เฉพาะของบรษิทัฯ: 406 ล้านบาท) (2559: 485 ล้านบาท (เฉพาะของบรษัิทฯ: 469 ล้านบาท)) ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนั

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับ

 ล่วงหน้าและเงินประกัน

 ผลงาน 415.42 401.81 470.00 454.83

ค�้าประกันการประมูลงาน 4.43 4.43 11.31 11.31

ค�้าประกันอื่น ๆ 1.80 0.17 4.03 2.40

รวม 421.65 406.41 485.34 468.54

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือบอกเลิกจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 

ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือเรียกให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค�้าประกันสองฉบับเป็นจ�านวนรวม 33 ล้านบาท ช�าระหนี้ตามหนังสือ

ค�้าประกัน บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งธนาคารดังกล่าวให้ระงับการช�าระหนี้ตามหนังสือค�้าประกัน และได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองโดยได้มีค�าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ผู้ว่าจ้างระงับการด�าเนินการเพื่อ

บังคับธนาคารให้ช�าระเงินตามหนังสือค�้าประกันจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งยกค�าขอให้ศาลก�าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของบ

รษิทัฯ เนือ่งจากเหน็ว่าบรษิทัฯยงัไม่ได้รบัความเสยีหายจากการทีผู่ว่้าจ้างส่งหนงัสอืไปยงัธนาคารเพือ่ขอบงัคบัหลกัประกนั

ที่บริษัทฯได้ให้ไว้ตามสัญญา
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ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ธนาคารดังกล่าวได้ช�าระหนี้ตามหนังสือค�้าประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหนังสือค�้าประกัน

เป็นจ�านวนรวม 33 ล้านบาท และได้เรียกร้องให้บริษัทฯช�าระหนี้ดังกล่าวแก่ธนาคาร และเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 

บริษัทฯได้ช�าระหนี้ดังกล่าวแก่ธนาคารแล้ว และได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

31.5 การค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯมภีาระผกูพนัร่วมกบักรรมการของบรษิทัฯจากการค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่บรษิทั

ย่อยแห่งหนึง่ในวงเงนิ 174 ล้านบาท (2559: 154 ล้านบาท) ซึง่บรษิทัย่อยดงักล่าวน�าวงเงนิไปออกหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคาร

ให้แก่บริษัทร่วมจ�านวน 15.2 ล้านบาท (2559: 15.2 ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันสัญญาของบริษัทร่วม

31.6 คดีฟ้องร้อง

(1) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯและจ�าเลยอีก 5 ราย โดยบริษัทฯเป็นจ�าเลยที่ 

6 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวน

เงิน 378 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ 

และค่าใช้ประโยชน์ลิขสิทธิ์เดือนละ 10 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ 

เนือ่งจากคดดีงักล่าวอยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และบรษิทัฯได้ยืน่ค�า

ให้การต่อศาลแล้วในวนัที ่8 มกราคม 2561 อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯจะไม่ได้รับค่าเสยีหายอย่าง

เป็นสาระส�าคัญจากคดฟ้ีองร้องดงักล่าว บรษิทัฯจงึยงัมไิด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดคีวามไว้ในบญัชี

(2) เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 อดตีพนกังานคนหนึง่ได้ยืน่ฟ้องบรษัิทฯต่อศาลแรงงานกลาง โดยเรยีกค่าชดเชยและค่า

จ้างจ�านวนเงนิรวม 4.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัทีเ่ลกิจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ

แล้วเสร็จ

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง และอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันระหว่า

งบริษัทฯกับอดีตพนักงานดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับค่าเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจาก

คดีฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทฯจึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความไว้ในบัญชี 

32. สินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน

ตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่าง

ประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 61.46 13.20 1,495.44 1,759.70 32.6809 35.8307

ยูโร - - 7.70 - 39.0273 37.7577

ลาวกีบ 6.07 - - - 0.0039 0.0044
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่าง

ประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.64 13.20 594.14 984.20 32.6809 35.8307

ยูโร - - 7.70 - 39.0273 37.7577

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ลูกหน้ีภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ เงินให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค�้าประกัน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจ้าหนีท้รสัต์รซีที เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร และหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิบรษิทัฯมคีวามเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงินดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่านช�าระ 

และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ 

นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลาย

และมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนี้ 

ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯและบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่�าคัญอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ลกูหน้ีภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ

เจ้าหนีท้รสัต์รซีีท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิกูยื้มระยะยาวจากธนาคารและหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ 

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบ้ียทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ความเสีย่งจากอตัรา

ดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

อัตรา

ดอกเบี้ย

คงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.47 54.21 4.04 60.72 0.125 - 1.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 588.64 588.64 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ 2.90 - - 2.90 5.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ

 ค�้าประกัน 95.59 - - 95.59 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 91.79 72.82 - 164.61 4.50 - 5.025

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 340.66 340.66 -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4.51  - - 4.51 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  - 97.53 - 97.53 MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559

อัตรา

ดอกเบี้ย

คงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.89 215.59 5.28 222.76 0.13 - 1.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 518.77 518.77 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ

 ค�้าประกัน

65.29 - - 65.29 0.65 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

73.89 181.90 - 255.79 2.50 - 5.875

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 260.91 260.91 -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4.97 - - 4.97 4.93 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  - 62.50 - 62.50 MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

อัตรา

ดอกเบี้ย

คงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.64 5.89 1.80 9.33 0.125 - 1.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 445.22 445.22 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ 2.90 - - 2.90 5.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่

เกีย่วข้องกนั (ก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญ) 40.00 -  - 40.00 12.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้า

ประกัน 70.09 - - 70.09 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 42.47 71.00 - 113.47 4.50 - 4.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 243.41 243.41 -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3.31 -  - 3.31 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  - 97.53  - 97.53 MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 35.00 -  - 35.00 5.80 - 6.00
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

อัตรา

ดอกเบี้ย

คงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.54 187.89 2.34 191.77 0.13 - 1.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 390.39 390.39 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่

เกีย่วข้องกนั (ก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญ)

40.00 -

 -

40.00 12.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้า

ประกัน 

44.48 - - 44.48 0.65 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

 - 180.00  - 180.00 2.50 - 5.50

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 243.41 243.41 -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3.62 -  - 3.62 4.93 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  - 62.50  - 62.50 MLR - 3.52 ถึง MLR - 1.25

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน

45.00 -

 -

45.00 5.80 - 7.50

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศของบรษัิทฯและบรษิทัย่อยแสดงไว้ในหมายเหต ุ32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

บรษิทัฯและบริษทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุติธรรมของ เครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

รายงานประจ�าปี 2560128



34. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.9:1 (2559: 1.9:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.0:1 (2559: 2.0:1))

35. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 129
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