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เป�าหมายการดําเนินธุรกิจ

บรษิทั มเีปาหมายท่ีจะเตบิโตเปนบรษิทัช้ันนาํทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยางครบวงจร และ

จะเติบโตอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และ สามารถ

ตอบสนองทุกความตองการของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปจจุบัน IRCP เปนที่ยอมรับ

จากลกูคาวาเปนบรษิทัทีใ่หบรกิารดาน Total ICT Solution ทีด่บีรษิทัหนึง่ในประ เทศไทย และกาํลงักาวเขาสู

การเปน The Innovative Company ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและ บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง

ใหแกลูกคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง

วิสัยทัศน�
“IRCP เปนกลุมบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายดาน ICT

มีความเปนผูนําดานคุณภาพ และเปนที่หนึ่งในทุกลุมธุรกิจ”

พันธกิจ
เพ่ิมจํานวนและรักษากลุมลูกคา ซึ่งมีมูลคาสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว การขยายฐานลูกคาทํา ไดโดยการเสนอ

ความแตกตางจากคูแขงใหแกลกูคา โดยเฉพาะอยางยิง่ ดวยการเนนความ เปนผูนาํผลติภณัฑการพฒันาคณุลกัษณะเดน

และการใหบริการลูกคาดวยความเปนเลิศ โดยวิธี

1. สรางมลูคาเพิม่ทางการเงิน ผูถือหุนจะไดมลูคาของหุนทีเ่พิม่ขึน้ทกุป และหรอืมผีลตอบแทนในรปูเงนิปนผล

ที่ไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผูถือหุนมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท

2. สรางมลูคาเพิม่สาํหรบัลกูคา โดยการพฒันาระบบและการบรกิารใหมทีต่รงกบัความตองการ และใหบรกิาร

อยางมืออาชีพ เพื่อใหลูกคาบรรลุผลสําเร็จจากการใชงาน

3. สรางมลูคาเพิม่สาํหรบัพนกังาน โดยการพฒันาความรู บรรยากาศในการทาํงานและผลตอบแทนใหดยีิง่ขึน้

รายงานประจําป� 2561 1
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นายอํานวย ทองสถิตย�
อายุ 66 ป

สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of Florida, USA

- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลกัสตูร  Advanced  Audit Committee Program:

AACP รุน 30/2018 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูรนักบริหารระดบัสูง รุน 44

สถาบนัพฒันาขาราชการพลเรือน

- หลกัสตูรปองกันราชอาณาจกัร รุน 49 วทิยาลัย

ปองกนัราชอาณาจกัร

- หลกัสตูรการบริหารงานพัฒนาทองถิน่ทีย่ัง่ยนื 

 รุนที ่1 สถาบนัพระปกเกลา

- หลกัสตูรการบริหารความมัน่คงระดับสูง รุน 3 

สมาคมวทิยาลัยปองกันราชอาณาจกัร

- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุนที่ 

201/2015 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ดานพลังงาน

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

2 วาระ /  2 ป 1 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการ บมจ. อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. 

อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น

- ประธานกรรมการ บมจ. ไอที กรีน

- กรรมการตรวจสอบบมจ. ไอที กรีน 

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคกรมหาชน)

- กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

- กรรมการ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย

- กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง จากจํานวน 11  ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ :  7 ครั้ง จากจํานวน  7  ครัง้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  :  1 ครั้ง จากจํานวน  3  ครัง้

ความสาํพนัธหรอืการมสีวนไดเสยีกบับรษิทั/บรษิทัยอย/บรษิทั

รวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 2 

ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจาง 

หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบรหิารทางวชิาชพี (เชน ผูสอบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

 

คณะกรรมการบริษัท
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายงานประจําป� 2561 3



นายศิวะ แสงมณี
อายุ 74 ป

สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 20 จากมหาวิทยาลัยการ

ปกครอง กรมการปกครอง

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 จาก

มหาวิทยาลัยการปองกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับผูบริหารระดับสูง ปปร. รุนที่ 6 สถาบันพระปกเกลา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุนที่ 97 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุนที่ 18 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยง

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

1 วาระ /  1 ป 10 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560)

ประสบการณการทํางาน

- ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย

- กรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จํานวน 2 แหง ดังนี้

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซฟีโก จาํกดั 

(มหาชน)

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อบุล ไบโอ เอ

ทานอล จาํกดั (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท       :  9 ครั้ง จากจํานวน 11 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ  :  8 ครั้ง จากจํานวน   9 ครั้ง

ความสาํพนัธหรอืการมสีวนไดเสยีกบับรษิทั/บรษิทัยอย/บรษิทั

รวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 2 

ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไม

สามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

4 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



นายเอกวัฒน� พิริยะวรสกุล
อายุ  39  ป

สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Master of Legal Institutions (M.L.I.))

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP 

- รุนที่ 224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)กรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ดานการบริหาร และดานกฎหมาย

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

2 วาระ /  2 ป 1 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอรเนชั่นแนล

รีเสริช คอรปอเรชั่น 

- กรรมการสรรหาฯ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล

รีเสริช คอรปอเรชั่น 

- กรรมการ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น                  

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

- กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท :  11 ครั้ง จากจํานวน 11  ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ :   9 ครั้ง จากจํานวน   9   ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

    :   3 ครั้ง จากจํานวน   3   ครั้ง

ความสาํพนัธหรอืการมสีวนไดเสยีกบับรษิทั/บรษิทัยอย/บรษิทั

รวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 2 

ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

รายงานประจําป� 2561 5



นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ�
อายุ 61 ป

สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- Master Degree in Language and International Trade, 

Faculty of Economics, Eastern Michigan University, USA

- Master Degree in Applied Economics, Faculty of 

Economics, University of Michigan, Ann Arbor, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)  143/ 2560     

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

บัญชี การเงิน และความเสี่ยง

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

- วาระ /  - ป 2 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความเสี่ยง/

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

บมจ.แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต    

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ  บมจ. แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้                          

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท

ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

- Senior Consultant

บริษัท เซนซิส คอนซัลติ้ง แอนด รีเสิรช จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท :  3 ครั้ง จากจํานวน 11 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ :  3 ครั้ง จากจํานวน   9 ครั้ง

ความสาํพนัธหรอืการมสีวนไดเสยีกบับรษิทั/บรษิทัยอย/บรษิทั

รวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 2 

ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

6 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



นายวรวิทย� ชัยลิมปมนตรี
อายุ 50 ป

สัญญาติ ไทย

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ

Schiller International University, London, England

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Certificate of Thailand Government Savings Bank, 

Management Leadership Program, Marshall School 

of Business, University of Southern California

- Certificate of Housing Finance Program at the 

Wharton School, University of Pennsylvania

- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุนที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาชาราชการฝาย

ตุลาการศาลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน

ที ่30/2018 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุนที่ 

100/2008 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การเงิน การธนาคาร และการบริหารความเสี่ยง

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

1 วาระ / 2 ป 2 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2560)

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการ บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เนช่ันแนล เพาเวอร ซัพพลาย จาํกดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษทั เอสซีเอ็น แคปปตอล จาํกัด

- กรรมการสมาคมมติรภาพไทย-กัมพูชา

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จํานวน 3 แหง

- กรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด 

(มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

จํานวน 1 แหง

- กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปตอล จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท : 10 ครั้ง จากจํานวน 11 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร :   7 ครั้ง จากจํานวน  8  ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

    :   6 ครั้ง จากจํานวน  7  ครั้ง

ความสําพันธหรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/

บรษิทัรวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 

2 ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

รายงานประจําป� 2561 7



นายดล เหตระกูล
อายุ 39 ป

สัญญาติ ไทย

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน รุนที่ 2 (วธอ.2)

- หลักสูตร Directors Certification Program:

DCP รุนที่ 224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการ ไอที

จํานวนวาระ / ป ที่ดํารงตําแหนง

7 วาระ /  7 ป 8 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554)

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น

- กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น                                                                             

- ประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 

- กรรมการ บมจ. ไอที กรีน                                                                 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น

- กรรมการ บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช  

คอรปอเรชั่น                     

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท :  11 ครั้ง จากจํานวน 11  ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร :   8  ครั้ง จากจํานวน  8  ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

    :   5 ครั้ง จากจํานวน   7  ครั้ง

ความสาํพนัธหรอืการมสีวนไดเสยีกบับรษิทั/บรษิทัยอย/บรษิทั

รวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 2 

ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

8 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



นางสิริพันธ� เขียนสุภาพ
อายุ 54 ป

สัญชาติ ไทย

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงิน

การศึกษา

- ปรญิญาโท  บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ (สาขาบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุน 271/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   Strategic CFO in Capotal Markets รุนที่ 6

ความเชี่ยวชาญ

บัญชี การเงิน การบริหารจัดการดานสินเชื่อ

และการบริหารความเสี่ยง

จํานวนวาระ/ ป ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

1 วาระ / 6 เดือน

(ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ประสบการการณทํางาน

- กรรมการ บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด

- Financial Planning and Analyst Manager

บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด

- Financial Manager

บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

มีจํานวน 1 แหง

- กรรมการบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตอบริษัท

-ไมมี-

การถือหุนในบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุมในป 2561

- คณะกรรมการบริษัท : 3 ครั้ง จากจํานวน 11  ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร : 8 ครั้ง จากจํานวน   8  ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

    : 7 ครั้ง จากจํานวน   7  ครั้ง

ความสําพันธหรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/

บรษิทัรวมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนัหรอืในชวง 

2 ปที่ผานมา

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ

อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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นายดล เหตระกูล 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสิริพันธ� เขียนสุภาพ

ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายแดน เหตระกูล

รองประธานเจาหนาทีอ่าวโุสฝายพฒันาธรุกจิ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร

นโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- ปริญญาโท Victoria University 

of Melbourne,Australia

สาขา International Trade Marketing

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาคภาษา

อังกฤษ บริหารจัดการเทคโนโลยี

คณะผู�บริหาร
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายทรงธรรม หลิมวานิช 

รองประธานฝายบริหารลูกคา 1

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

มหาวิทยาลัยเอเซีย อาคเนย

นายยงลาภ พดด�วง

รองประธานฝายบริหารลูกคา 2

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Illinois Lnstitute of Technology, 

IL, USA.

- ปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ปริญาตรี สาขานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายบัญชา อาชานุสรณ�

รองประธานฝายบริหารลูกคา 3

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาสาสตรคอมพิวเตอร

บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 10



นายวุฒิไกร เกรียงไกรยศ

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 

82/2017 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- -หลกัสตูร Fundamentals For Corporate Secretaries รุน 1/2018 

ชมรมเลขานกุารบริษทัไทย สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน 27/2018 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ

รองประธานฝายบรหิารโครงการและบรกิารลกูคา

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญาตรี วิศวกรรมอุตสาห

การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ

รองประธานฝายบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล

นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายธนพล ธรรมวิหารคุณ

รองประธานบรหิารทีป่รกึษาฝายวศิวกรรม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายสุรภัณฑ� ธัญญานคร

รองประธานบรหิารทีป่รกึษาฝายวศิวกรรม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญาตรี วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 กลุมบริษัท IRCP ไดมุงมั่นดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการขยายการดําเนินงานเขาสูธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 33 ป โดยมีผลงานสําคัญในระดับประเทศจํานวนมาก 

โดยไดมกีารขยายการดาํเนนิธรุกจิหลกั ทีป่ระกอบดวย 5 สายธรุกจิ คอื ธรุกจิโทรคมนาคม ธรุกจิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องคกร ธรุกจิพลงังาน ธรุกจิการพฒันาซอฟแวรและธรุกจิระบบวทิยแุละโทรทศันกระจายเสยีง และประกอบไปดวย 4 กลุมบรษิทัยอย 

ซึง่เปนการขยายศกัยภาพในการดาํเนนิธรุกจิใหครอบคลมุความตองการของลกูคาและรองรบัความกาวหนาและแนวโนมของเทคโนโลยี

ใหครอบคลุมไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือวาเปนการใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ และยังเปนการกระจาย

ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจโดยไมพึ่งพารายไดจากธุรกิจหรือลูกคากลุมใด กลุมหนึ่งแตเพียงอยางเดียว

นอกจากนี ้กลุมบรษิทั IRCP ยงัไดตัง้เปาหมายทีจ่ะเพิม่สดัสวนรายไดจากการบรกิาร (Professional Service) ซึง่ครอบคลมุตัง้แต

การใหคาํปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ระบบความปลอดภยัทัง้ทางกายภาพและความปลอดภยัของขอมลู ระบบคอมพวิเตอรและระบบเครอื

ขาย การพฒันาซอฟตแวร การบาํรงุรกัษาระบบ การฝกอบรม และบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

โทรคมนาคมใหมากขึ้น เปนรายไดตอเนื่อง เพิ่มรายไดระยะยาว และเพิ่มอัตรากําไรที่สูงขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) กอต้ังโดยผูบริหารคนไทย ซึ่งได

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2529 ดวยทนุจดทะเบยีน 1 ลานบาท โดยไดเริม่ตนประกอบธรุกจิจากการเปนผูผลติ

การดแสดงผลภาษาไทยทีใ่ชในเครือ่งคอมพวิเตอร และตอมาไดขยายธรุกจิในสายงานดานไอทอียางตอเนือ่งโดยมกีารเปลีย่นแปลงและ

พัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้

ป พ.ศ. รายละเอียด

2533 บริษัทไดรวมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา (Microsoft USA) พัฒนาเทคโนโลยีระบบ

ภาษาไทยสําหรับระบบปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่อยมาจนถึง Microsoft 

Windows NT server/ Workstation และป 2536 บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนผูผลิตซํ้าซอฟตแวรของ Microsoft 

แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

2538 บรษิทัเริม่ดาํเนนิธรุกจิดานทีป่รกึษาและการรวบรวมระบบคอมพวิเตอร โดยเขารวมประมลูโครงการของภาครฐัและเอกชน

2540 บริษัทไดขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเขาไปถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด   ซึ่งเปนบริษัท

ที่ทําธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาไอทีและอุปกรณตอพวง

2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรโดยการลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด

ถือหุนรอยละ 99.99

2544 ไดเขาไปลงทุนในบริษัท ไออารซี เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 29.99 และป 2545 - 2546 

ไดเพิม่สดัสวนการลงทนุเปนรอยละ 49.99 และรอยละ 50 ตามลาํดบั และตอมาในป 2548 บรษิทัไดจาํหนายเงนิลงทนุ

ในบริษัทนี้ใหแกผูถือหุนอีกฝายหนึ่งไป โดยมีกําไรจากการขายหนวยลงทุน 2.56 ลานบาท 

2547 บริษัทไดเห็นความสําคัญในการขยายการใหบริการสารสนเทศแบบครบวงจร  จึงมีมติจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นอีก 1 บริษัท 

คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด ซึ่งบริษัทไดเขาไปถือหุนรอยละ 60  และตอมาในป 2549 

บริษัทไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนอีก ทําใหบริษัทมีสัดสวนถือหุนรอยละ 92

2548 ในเดือนมีนาคม บริษัท ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน (Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจําป 2547

จากสถาบันปวย อ๊ึงภากรณ โดยเปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานที่ยึดม่ันหลักการบริหารจัดการ ดวยความซื่อสัตย 

โปรงใส มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม

12 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ป พ.ศ. รายละเอียด

2552 บรษิทัไดยกเลกิสายธรุกิจภมูศิาสตรสารสนเทศ และสายธรุกจิบรกิารใหคาํปรกึษาพฒันาระบบสารสนเทศ (บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท

เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด: INEC) เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนสายธุรกิจที่ไมมีงานโครงการรองรับในอนาคต และเปน

สายธุรกิจที่ไมสามารถสรางกําไรใหแกบริษัทได

2553 มกีารขยายธรุกจิ โดยการลงทนุในบรษิทั ทวีเีทเลคอม จาํกดั ถอืหุนรอยละ 99.99 ดวยวธิกีารเขาซือ้กจิการเนือ่งจากเหน็

วาธุรกิจดังกลาวจะสนับสนุนใหกลุมบริษัทมีธุรกิจดานเทเลคอมแบบครบวงจร

2553 บรษิทัไดเพิม่สายธรุกจิการใหบรกิารดานสารสนเทศแบบครบวงจร โดยใชชือ่บรษิทัอนิเทลลเิจน็ท เอน็เตอรไพรส คอมพวิติง้

จํากัด: INEC เน่ืองจากเมื่อป 2552 ไดมีการยกเลิกสายธุรกิจ ในบริษัทนี้ไป แตตัวบริษัทยังคงอยู ตอมาในชวงปลายป 

2553 จึงมีการนําสายธุรกิจดานการบริการกลับมาอีกครั้งในชื่อบริษัทเดิม

2553 ในเดือนมิถุนายน บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร ในระดับบริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)

2555 ในชวงปลายป บริษัทไดยกเลิกชื่อกลุมธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW) โดยปรับ

เปลีย่นชือ่ใหสอดคลองกบัผลติภณัฑทีมุ่งเนน จงึนาํกลุมธรุกจินีไ้ปรวมกบักลุมธรุกจิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องคกรภายใตชื่อเดิมคือ Enterprise Information Technology Business Department: EIT

2555 ในเดือนธนัวาคม กลุมบริษทัมกีารปรับเปลีย่นโครงสรางองคกร ในระดบัคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารแตงตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และพิจารณาผลประโยชนและ

คาตอบแทนตาง ๆ ทีก่รรมการไดรบั เพือ่ความโปรงใสและเปนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance)

2556 ในชวงปลายป กลุมบรษิทัไดยกเลกิกจิการ บรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จาํกดั: ISD และไดโอน

ยายพนักงาน และธุรกิจของบริษัท ไปอยูภายใต บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด: INEC

2556 กลุมบริษทั ไดขยายธรุกิจ โดยไดจดัต้ังสายธรุกจิระบบวทิยแุละโทรทศันกระจายเสยีง (Digital Broadcasting) เพือ่ดาํเนนิงาน

รับเปนที่ปรึกษา ออกแบบ ติดต้ัง และใหบริการคําแนะนําดานการแพรภาพ โทรทัศน และวิทยุ ในระบบดิจิตอล และ

รองรับ นโยบายของภาครัฐที่จะเปลี่ยนถายจากการแพรภาพโทรทัศนและวิทยุในระบบ อนาล็อก เขาสูระบบ ดิจิตอล

2557 บรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จาํกดั ไดเพิม่ทนุจากทนุจดทะเบยีน 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท ทัง้นี ้เพือ่เปนเงนิทนุหมนุเวยีน

ในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ป

2558 จัดตั้งบริษัท คลีน แพลนน่ิง จํากัด โดยบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 25 ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการผลิต

พลงังานไฟฟาขนาดเลก็จากขยะ และบรหิารจดัการและกาํจดัขยะ ดวยทนุจดทะเบยีน 2 ลานบาท และปจจบุนัมทีนุจด

ทะเบียนจํานวน 60 ลานบาท

2559 จดัตัง้บรษิทั สงิหคอม อนิเตอร กรุป จาํกดั มสีถานะเปนบรษิทัรวมทนุ โดย IRCP เปนผูถอืหุน รอยละ 51 หรอื 5.1 ลานบาท

ของทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท ดําเนินธุรกิจโดยใหบริการออกแบบกอสรางสถานีฐาน ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม 

อุปกรณรับสงสัญญาณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบไฟฟา และระบบโทรคมนาคม

2559 บริษัท เอช อาร ซี พี จํากัด (HRCP) ไดทําการขายหุนสามัญ ใหแกบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาขน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99

2560 บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรในบริษัทเพื่อใหการทํางานมีความคลองตัว โปรงใสและสามารถตรวจสอบ

ซึ่งกันและกันได ทั้งนี้ ยังไดมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารอีกดวย

2561 กลุมบริษัทไดปดกิจการ บริษัท ไออารซีพี คลาวด เซอรวิส จํากัด (IRCP Cloud)
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

บริษัท ไอที กรีน จํากัด

(มหาชน)

จําหนายสินคาไอทีและ

อปุกรณเครอืขายเฉพาะ

ตลาดลกูคาระดบัองคกร

ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว

50 ลานบาท

บริษัท อินเทลลิเจ็นท 

เอ็นเตอรไพรส

คอมพิวติ้ง จํากัด

ใหบริการ ใหคําปรึกษา 

และแกปญหาดาน ระบบ

สารสนเทศ แบบครบ

วงจร

ทนุจดทะเบยีนชําระแลว

2.5 ลานบาท

บริษัท ทีวี เทเลคอม

จํากัด

ใหบริการเปนที่ปรึกษา

และพฒันาระบบ บรหิาร

โครงการและบาํรงุรกัษา

ดานระบบสนบัสนนุการ

ดําเนินธุรกิจ

ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว

35 ลานบาท

บริษัท สิงหคอม

อินเตอร กรุป จํากัด

ใหบริการออกแบบ 

กอสราง สถานฐีาน ตดิตัง้

รื้อถอน เพิ่มเติมอุปกรณ

รับสงสัญญาณเครือขาย

โทรศพัทเคลือ่นทรีะบบไฟฟา

และ ระบบโทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

10 ลานบาท

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด

ดําเนินธุรกิจดานการผลิตพลังงานไฟฟาขนาด

เล็กจากขยะ บริหารจัดการและกําจัดขยะ

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 55 ลานบาท

บริษัท เอชอารซีพี จํากัด*

ดาํเนนิงานเกีย่วกบัเปนทีป่รกึษา วางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางดานการดูแลสุขภาพและการแพทย

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 5 ลานบาท

91.14% 92% 99.99% 51%

24.99%

99.99%

14 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสรางรายได
กลุมบรษิทั ซึง่ปจจบุนัประกอบดวย บรษิทั บรษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั (มหาชน) บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท เอน็เตอรไพรสคอมพวิติง้ จาํกดั 

บรษิทั ทีวี เทเลคอม จาํกดั บรษิทั เอช อาร ซ ีพ ีจาํกดั บรษิทั สงิหคอม อนิเตอร กรุป จาํกดั มรีายไดจากการขายและใหบรกิารสาํหรบัป

2559 – 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงประเภทรายไดจากการขายและใหบริการ

หนวย:พันบาท

หนวยธุรกิจ

%

การถอืหุน

ของบรษิทั

2559 2560 2561

จาํนวนเงนิ 

(พนับาท)
รอยละ

จาํนวนเงนิ 

(พนับาท)
รอยละ

จาํนวนเงนิ 

(พนับาท)
รอยละ

รายไดการดําเนินงานบริษัทแม 100 535,966 47.53 637,617 49.60 437,117 40.48

รายไดการดําเนินงานบริษัทยอย

1. บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 91.14 552,649 49.01 628,901 48.92  631,606 58.49

2. บริษัท อิลเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอม พิวติ้ง จํากัด 92.00 20,770 1.84 - - 2,020 0.19

3. บริษัท ทีวีเทเลคอม จํากัด 99.99 5,542 0.49 2,596 0.20 - -

4. บริษัท เอส อาร ซี พี จํากัด 50.99 156 0.01 1,553 0.12 1,667 0.15

5. บริษัท สิงห คอม อินเตอรกรุป จํากัด 50.99 34,506 3.06 9,968 0.78 - -

รวมรายไดคาบริการพัฒนาระบบและรายไดจากการขาย

กอนรายไดระหวางสวนงาน 1,149,591 101.95 1,281,154 99.67 1,072,411 99.31

หัก รายไดระหวางสวนงาน (30,716) (2.72) (11,412) (0.89) (2,750) (0.25)

รวมรายไดคาบริการพัฒนาระบบและรายไดจากการขาย

กอนรายไดอื่น 1,118,875   99.23 1,269,742 98.78  1,069,661 99.05

รายไดอื่น 8,679     0.77 15,710 1.22 10,221 0.95

รวมรายได 1,127,554 100.00 1,285,452 100.00 1,079,882 100

                                                                                                                                                                                                                                                      

การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 

254,299,746 บาท ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบวงจร มีบริษัทยอยที่ดําเนินงานภายใตบริษัทใหญอีก 4 บริษัท 

ไดแก บรษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั (มหาชน) บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท เอน็เตอรไพรส คอมพวิติง้ จาํกดั บรษิทั ทวี ีเทเลคอม จาํกดั และบรษิทั 

สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 

โดยบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีบริษัทยอย

ทีด่าํเนนิงานภายใตบรษิทั 1 บรษิทั คอื บรษิทั เอช อาร ซ ีพ ีจาํกดั (“HRCP”)  ซึง่ไดทาํการซือ้หุนสามญัจากบรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล 

รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2559 โดยถอืหุนรอยละ 99.99 และมบีรษิทัรวมลงทนุ 1 บรษิทั คอื บรษิทั คลนี

แพลนนิ่ง จํากัด โดยถือหุนรอยละ 25
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บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ปจจุบันบริษัท และบริษัทยอย ประกอบ

ธุรกิจหลักทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินงานภายใตบริษัทตาง ๆ ดังนี้

ดําเนินงานโดย ชื่อบริษัท ธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ

บริษัทแม บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล 

รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน)

ธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

(Information and Communication 

Technology)

แบงออกเปน 6 กลุม คือ

1. Telecommunication

2. Digital Broadcasting Radio & Television

3. Enterprise Information Technology

4. Energy

5. Software Development

6. Authorized Replication :AR

บริษัทยอย บริษัท ไอที กรีน จํากัด 

(มหาชน)** 

(ถือหุนรอยละ 91.14)

ธุรกิจจําหนายสินคาไอทีและอุปกรณ

เครอืขายประเภทผลติภณัฑระดบัองคกร

(IT Green Pub Co., Ltd: ITG)

เปนตวัแทนจาํหนายอปุกรณเครอืขายใหกบั

ผูประกอบ การคาคอมพิวเตอร

บริษัทยอย บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็น

เตอรไพรส คอมพิวติง้ จาํกัด 

(ถือหุนรอยละ 92)

ธุรกิจบริการใหคําปรึกษา พัฒนาระบบ

สารสนเทศ (Intelligent Enterprise 

Computing: INEC) 

บริการใหคําปรึกษาและบํารุงรักษา

คอมพิวเตอรและเครือขายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บริษัทยอย บรษิทั ทวี ีเทเลคอม จาํกดั

(ถือหุนรอยละ 99.99)

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม 

(TV Telecom: TVT)

ที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดตั้ง 

พัฒนาระบบ บริหารโครงการ และบํารุง

รกัษาดานระบบสนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิ

บริษัทยอย บริษัท สิงหคอม อินเตอร 

กรุป จํากัด

(ถือหุนรอยละ 51)

ทีป่รกึษา ออกแบบ  ตดิตัง้ และใหบรกิาร 

ดานโทรคมนาคม

(Singhcom Inter Group Co., Ltd : SIG)

ใหบริการออกแบบกอสรางสถานีฐาน

ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณรับสง

สญัญาณเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นที ่ระบบ

ไฟฟา และระบบโทรคมนาคม

ขอมูลการดําเนินธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบันคือการเปนผูใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise 

Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑที่บริษัทแมและบริษัทยอยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน

ผูแทนจําหนายจากบริษัทชั้นนําของโลก รวมถึงการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานตางๆ โดยแบงเปน

ธุรกิจประเภทโครงการ ออกเปน 5 กลุม ดังนี้

1. กลุมโทรคมนาคม (Telecommunication)

2. กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร (Information Technology)

3. กลุมระบบวิทยุและโทรทัศนกระจายเสียง (Broadcasting)

4. กลุมพลังงาน (Energy)

5. กลุมพัฒนาซอฟทแวร (Software Development)

16 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



กลุมโทรคมนาคม (Telecommunication)

กลุมโทรคมนาคม (Telecommunication) ดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดตั้ง บริหารโครงการ และ

บํารุงรักษาดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยนําเสนออุปกรณที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนําของโลก และมีทีมงาน

ที่มีประสบการณและผลงานเปนที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาองคกรขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด สินคาหลักที่นําเสนอ ไดแก ผลิตภัณฑ Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber, 

Alcatel-Lucent, Coriant, Enghouse และ Sonus  เปนตน โซลูชั่นหลัก ที่เสนอขาย ไดแก ระบบเชื่อมโยงความเร็วสูงผานสายใย

แกวนําแสง (DWDM Transmission system) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม (Next Generation Network) ระบบโทรศัพท

เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (the 3rd Generation Mobile Network) ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 4 (Long-Term Evolution : LTE) อุปกรณ

ระบบ FTTx และอุปกรณมีเดียเกตเวย Unified Communication

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร (Enterprise Information Technology)

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ประกอบธุรกิจดานการใหบริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ พรอมทั้งใหคํา

ปรกึษาและแกปญหาใหกบังานดานเทคโนโลยสีารสนเทศอยางครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการนาํเสนอเทคโนโลยแีละระบบ

สารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับจากทั่วโลกใหกับลูกคา และใหบริการแบบใชงานไดทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้บริษัทจะเปนผูรับ

เหมางานทั้งหมดแบบครบวงจร กลาวคือ รวบรวมผลิตภัณฑทั้งระบบสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบดวย 3 สวน คือ

(1)  ฮารดแวร ไดแก คอมพวิเตอรแมขาย (Server) คอมพวิเตอรลกูขาย (Desktop, Mobile) พรอมอปุกรณเชือ่มโยงเครอืขาย 

(Network Integration) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Stroage) ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑที่นํา

เสนอ อาทิเชน IBM, HP, Oracle, Dell, Lenovo, Acer, Aruba และ Fortinet เปนตน

(2)  ระบบซอฟทแวรประยุกต เปนการพัฒนาระบบงานตามความตองการของผูใชงานในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ซึง่มกีระบวนการในการพฒันาระบบงาน ตัง้แต สาํรวจเกบ็ความตองการผูใชงาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System 

Design) จดัทาํตนแบบ (Prototype) พฒันาโปรแกรม (Coding) และนาํไปใชงาน (Implementation) ซึง่ในสวนนีบ้รษิทัไดมกีาร

วาจาง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการทํางานของบริษัทและลูกคา เขามาเปนพันธมิตรในการทํางานรวมกัน

(3)  ซอฟตแวรโปรแกรมสาํเรจ็รปูสาํหรบังานตาง ๆ ไดแก ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document 

& Work Flow Management Business Intelligence และ Geographic Information System รวมถึงการจัดทําระบบ การ

พฒันา การตดิตัง้ การบรหิารโครงการ การฝกอบรมทัง้ดานเทคนคิ การใชงาน และการ Outsourcing ระบบงานดานไอท ีไดแก การ

บรหิารดแูลระบบคอมพวิเตอร โดยเจาหนาทีผู่เชีย่วชาญเฉพาะ ในปจจบุนัสายธรุกจิ EIT ไดเปนตวัแทนใหกบัสนิคาซอฟตแวรตาง

ๆ อาทิเชน SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เปนตน ทําใหบริษัทสามารถพัฒนาบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีตลอดเวลา 

และสามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางมีคุณภาพและตรงตามความตองการอยางรวดเร็ว

นอกจากน้ีในสวนของการบริการ ไดมีการใหบริการครบวงจรทั้งระบบสารสนเทศโดยการนําเสนอเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ทีท่นัสมยัในแบบ Integrated Solutions ไดแก การพัฒนา การตดิตัง้ การบรหิารโครงการ การฝกอบรมทัง้ดานเทคนคิและการใชงาน และการ

Outsourcing พรอมทัง้ใหคาํปรกึษาและแกปญหาใหกบังานดานเทคโนโลยสีารสนเทศอยางครบวงจรโดยการเลอืกสรรผลติภณัฑและ

บริการที่เปนที่ยอมรับจากทั่วโลกซึ่งสามารถประยุกต ใชงานเพื่อความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา
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กลุมระบบวิทยุและโทรทัศนกระจายเสียง (Digital Broadcasting Radio and Television)

กลุมระบบวิทยุและโทรทัศนกระจายเสียง (Digital Broadcasting Radio and Television) เปดดําเนินการตั้งแตกลางป 2556 

โดยดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดต้ัง บริหารโครงการ และบํารุงรักษาดานระบบวิทยุและโทรทัศน

กระจายเสียงท่ีทันสมัยแบบครบวงจร โดยนําเสนออุปกรณที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนําของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณและผลงาน

เปนท่ียอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาองคกรขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สินคาหลักที่นําเสนอ 

ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องสงวิทยุและโทรทัศน Plisch ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวมสัญญาณ Spinner และระบบ Software 

ออกแบบและบริหารจัดการโครงขายโทรทัศนดิจิตอลทีวี Progira โซลูชั่นหลักที่เสนอขายไดแก ระบบสงสัญญาณโทรทัศน ในระบบ

ดจิติอลภาคพืน้ดนิ  (DVB-T2) ซึง่เปนระบบกระจายเสยีงของโทรทศันทีท่นัสมยัใหมสดุ ระบบในการสงสญัญาณวทิยดุจิติอล (DAB +)

รวมทัง้อปุกรณในการสงสญัญาณผานดาวเทยีม (DVB-S/S2)  อปุกรณในการผลติเนือ้หารายการวทิยแุละโทรทศัน  รวมไปจนถงึอปุกรณ

ในการควบคุมการออกอากาศ

นอกจากใหบริการจัดหาและรวบรวมระบบแลว หนวยธุรกิจ Digital Broadcasting ยังใหบริการหลังการขาย โดยรับประกัน

อปุกรณและระบบบรอดแคส ตามระยะเวลาทีต่กลงกบัลกูคา ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัประกนัอยูในชวงเวลา 1-2 ป โดยใหบรกิารถงึสถานที่

ของลูกคา (Onsite Service) โดยแบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก 

1.  Corrective maintenance คือ การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาระบบใหกับลูกคา

2.  Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชวงเวลาที่ลูกคากําหนด เชน 3 เดือน6 เดือน เปนตน

กลุมพลังงาน (Energy)

บริษัทเล็งเห็นถึงอนาคตทางดานการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อีกทั้งปจจุบันไดมีการพัฒนา

ฮารดแวรและซอฟทแวรเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน และชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน

• Smart City

• Smart Lighting Control & Monitoring

• Renewable Energy

• Smart Metering

กลุมพัฒนาซอฟทแวร (Software Development)

กลุมพัฒนาซอฟทแวร (Software Development) เปนการพัฒนาระบบงานตามความตองการของผูใชงานในหนวยงานราชการ

และรฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีระบวนการในการพฒันาระบบงาน ตัง้แต สาํรวจเกบ็ความตองการผูใชงาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ

(System Design) จัดทําตนแบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม (Coding) และนําไปใชงาน (Implementation) ซึ่งในสวนนี้

บริษัทไดจัดใหมีทีมงานในการพัฒนา Software พรอมทั้งมีการวาจาง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการทํางาน

ของบริษัทและลูกคา เขามาเปนพันธมิตรในการทํางานรวมกัน เชน

• Approval

• Mobile

• Busiess Process Management (BPM)

• Device Managed Service (DMS)

• Database

18 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



การตลาดและการแขงขัน

บรษิทัเนนนโยบายการตลาดโดยการใหบรกิารทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุสาํหรบัลกูคา เพือ่สงเสรมิความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธรุกจิของลกูคา

ดวยการเปนผูใหบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแบบครบวงจร ตามความตองการของลกูคา (Customer Needs) ทัง้ลกูคา

เดิมและลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใชฮารดแวรและซอฟตแวรจากเจาของผลิตภัณฑที่มีความแข็งแกรง หรือซอฟตแวร

ทีพ่ฒันาขึน้เองเพ่ือการสรางมลูคาเพ่ิมใหสอดคลองตามความตองการของลกูคาอยางครบถวน ดวยบคุลากรทีม่คีณุภาพและประสบการณสงู

ในการใหบริการและคําปรึกษาแกลูกคาที่แตกตางจากผูประกอบการรายอื่นและสอดคลองกับความตองการของลูกคาดวยเทคโนโลยี

ทั้งรุนปจจุบันและรุนที่ผานมา ซึ่งกลยุทธการแขงขันมีดังนี้

(1) ดานสินคาและบริการ

บรษิทัไดรบัการแตงตัง้ใหเปนตวัแทนจาํหนายสนิคาทีม่ชีือ่เสยีง อาทเิชน ผลติภณัฑ Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, 

Ericsson, Huawei, NetNumber,Coriant, Enghouse, Sonus, SAS, Ultimus, Microsoft (เปน Certified Partner), Spinner, 

Kathrein, Plisch และ Progira เปนตน โดยสินคาของบริษัท มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับอยางสูงจากลูกคา นอกจากนั้น ยังมีจุดเดน

ในการสรางความแตกตางในการนาํเสนอเทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุ (Solution) ในการแกไขปญหาใหกบัลกูคา มคีวามชาํนาญและมศีกัยภาพ

ในการบริหารโครงการ นอกจากน้ีทางทีมงานเนนการใหความสําคัญและใสใจในความตองการของลูกคาโดยเฉพาะดานคุณภาพการ

ใหบรกิารกอนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทมีงานจะตองเขาใจในธรุกจิเพือ่นาํเสนอสนิคาและบรกิารทีด่ทีีส่ดุ การสงมอบตรงเวลา

ทําใหบริษัท มีชื่อเสียงที่ดีและไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา

(2)  ดานพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนไปอยูเสมอเพ่ือใหมีความสามารถแนะนําและรองรับ

ความตองการทีเ่ปลีย่นไปของลกูคาและตลาด จงึเนนพฒันาคณุภาพของพนกังานใหเปนผูทีม่คีวามสามารถ เนนเรือ่งการทาํงานเปนทมี

การรับรูและการปรับตามการเคล่ือนตัวของธุรกิจไอซีทีอยางทันทวงทีและตอเนื่องสวนหนึ่งไดจากการเปน Certificate Partner

จากเจาของผลติภณัฑ  ทาํใหทมีงานมคีวามยดืหยุนในการทาํงานสามารถปรบัตวัใหสอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยไีดอยางดี  

(3) ดานการบริหารตนทุน

บรษิทัเนนการบรหิารตนทนุการขายและการใหบรกิารเพือ่ใหไดเปรยีบในเชงิการแขงขนั โดยยงัรกัษาคณุภาพสนิคาและการบรกิาร

ใหไดตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้ยงัเนนการบรหิารความสมัพนัธกบัคูคา และเจาของผลติภณัฑเพือ่ใหสามารถซือ้สนิคาไดในราคาทีต่ํา่ 

เขาใจในตัวสินคาตาง ๆ เปนอยางดีและมีความหลากหลายของสินคา ทําใหสามารถนําเสนอสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา 

และไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการประมูลและสามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดในระยะยาว

(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา

บริษัทมีการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาโดยการทําความเขาใจลูกคา คนหาความตองการและทําการแกไขปญหาใหลูกคา

ทําใหมีโอกาสรับงานจากลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น และ มีอัตราไดรับงานซํ้าจากลูกคารายเดิมสูงอีกดวย
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ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย

บริษัทมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหนวยงานขนาดใหญ เชน บมจ. กสท 

โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บมจ.ทีโอที การทางพิเศษแหงประเทศไทย บมจ. ปตท. การไฟฟาสวนภูมิภาค และองคกร 

ปกครองสวนทองถิน่ เปนตน เนือ่งจากหนวยงานเหลานีม้งีบประมาณในการลงทนุทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารคอนขาง

สงูเพือ่ใชในการปรบัปรงุการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้บรษิทั มจีดุแขง็ในดานความรู ความชาํนาญและประสบการณ

ที่ยาวนานมากกวา 33 ป ในธุรกิจนี้ จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีความมั่นใจในผลงานที่บริษัทเปนผูดําเนินการ

รายไดสวนใหญของหนวย มาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งทางหนวยธุรกิจ จะเขาไปทําการประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะใหพนักงาน

pre sales เขาไปแนะนาํทางดานเทคนคิ และระบบใหม ๆ  ใหกบัลกูคาเพือ่ใหลกูคาเลง็เหน็ความสาํคญัและประโยชนของการใชระบบตางๆ

ในการทํางาน จากน้ันหากลูกคามีความสนใจสินคาและบริการ ทางสายงานจะจัดสงพนักงานขายเขาไปเจราจาตอรองดานราคาและ

เซ็นสัญญาโครงการเพื่อทําการประกวดราคาหรือปดงานตอไป

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทดําเนินงานโดยใหคําปรึกษาและรวบรวมระบบใหกับลูกคา ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑและบริการจึงเปนสวนหนึ่งของ

ขั้นตอนในการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนวยงานจะทาํการสัง่ซือ้สนิคาทีต่องรวบรวมใหกบัลกูคาเมือ่ไดรบัการสัง่ซือ้จากลกูคาแลว โดยไมมกีารเกบ็สนิคาคงเหลอื การจดัหา

ผลติภณัฑและบรกิาร ทัง้อปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร จะสัง่ซือ้ตรงจากเจาของผลติภณัฑคอื ดาน Telecom ไดแกผลติภณัฑ Nokia 

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

Technology ไดแกผลติภณัฑ SAS,Ultimus,Microsoft ดาน Broadcasting ไดแกผลติภณัฑ Spinner Kathrein Plisch และ Progira 

เรื่องการใหบริการ หนวยงานมีการใหบริการดวยตนเองหรือมีการใชผูเชี่ยวชาญจากผูผลิตรวม รวมถึงการซื้อบริการตอจากผูให

บรกิารอืน่ (Outsource) โดยบรษิทัแมและบรษิทัยอยมปีจจยัในการพจิารณาเลอืกบรษิทัทีท่าํซือ้บรกิารตอ คอื ราคาและความชาํนาญ

สําหรับงานนั้น ๆ

ธุรกิจการผลิตซํ้าซอฟตแวร (Authorized Replicator: AR)

หนวยธรุกจิ AR ดาํเนนิงานภายใตบรษิทั IRCP ประกอบธรุกจิเปนผูผลติซํา้ซอฟตแวรใหกบั Microsoft ประเภทรบัจางผลติ OEM 

ของ Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบ ไดแก สิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ Media ตาง ๆ อาทิ DVD, USB Flash drive 

และ ฉลากแสดงสิทธิ์ใชงาน (Certificate of Authenticity) แลวนําฉลากแสดงสิทธิ์ใชงาน (Certificate of Authenticity) มาทําการ

พิมพขอความแสดงสิทธิ์การใชงานในแตละผลิตภัณฑ พรอมทั้งนําวัตถุดิบและวัตถุดิบที่แปรรูปแลว มาประกอบเขาดวยกันตามสูตร

การผลิตของแตละผลิตภัณฑ แลวทําการจัดสงไปยังลูกคา ซึ่งมี 2 กลุมคือ กลุมที่เปนผูจัดจําหนายที่ไดรับอนุญาต (OEM Distributor 

and Reseller, ODR) และกลุมที่เปนผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอร (OEM Royalty, ORY) ซึ่งลูกคาทั้งสองกลุมจะตองเปนบริษัทที่ไดทํา

สัญญาจายคา License ตรงกับไมโครซอฟตแลวเทาน้ัน สําหรับขั้นตอนการพิมพ ตลอดจนถึงการจัดสงจะถูกควบคุมและดําเนินการ

โดยผานกระบวนการ และเทคโนโลยีของไมโครซอฟต โดยเฉพาะ (Microsoft OEM Online) ปจจุบันทางสายธุรกิจ AR เปนผูผลิตซํ้า

ซอฟตแวรใหกับ Microsoft แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมานานกวา 26 ป 
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การตลาดและการแขงขัน

สัดสวนรายไดของหนวยธุรกิจ AR ในป  2561 มาจากการผลิตซํ้าซอฟตแวรของไมโครซอฟตทั้งหมด โดยมุงเนนตลาดในประเทศ

และตลาดเวยีดนาม ซึง่มกีารสัง่ซือ้อยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนั แตในชวง 3 ปทีผ่านมามอีตัราการถดถอยจากสภาวะตลาดในกลุมนีท้ัง้

ในประเทศและเวยีดนามเกดิการชะลอตวั จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นไปใชอปุกรณประเภทโมบาย และการ

ซื้อคอมพิวเตอรที่เปนแบรนดชั้นนํา อาทิ HP, Lenevo, Dell, Acer เปนตน ซึ่งแบรนดดังกลาวมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส

มาพรอมแลว อยางไรกต็ามหนวยงานยงัไดรบัคะแนนความพงึพอใจอยูในเกณฑดมีาก จากการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคาทัง้หมด

ทัง้ในเดอืนมกราคมและกรกฎาคม ป 2561 ซึง่เดมิตลาดของประเทศเวยีดนามมคีูแขงทีท่าํอยูคอื AR ในมาเลเซยีและสงิคโปร ในขณะ

ทีห่นวยงานเปนผูทาํตลาดในประเทศไทยเพยีงรายเดยีว ทาํใหในปจจบุนัสดัสวนของผลติภณัฑไมโครซอฟตทีบ่รษิทัจดัจาํหนายสามารถ

แบงเปน 2 กลุมตามภูมิภาคคือ ไทย และเวียดนามเปน 62%:38% ตามจํานวนหนวย สําหรับนโยบายดานลูกคา จะเนนการผลิตและ

จัดสงไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่ลูกคากําหนด มีบริการหลังการขาย นอกจากนี้ หนวยธุรกิจ AR ไดจัดใหมีขั้นตอน

การทํางานอยางเปนระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ไดมาตรฐาน และมีการจัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจจากลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งลูกคายังคงไววางใจเสมอมา

หนวยธุรกิจ AR มีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้

(1) ดานสินคาและบริการ

หนวยธุรกิจ AR เนนการใหบริการผลิตสินคาและการใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งหนวยงานมีการใหสัญญาโดยกําหนด

ระดับการใหบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ (Service Level Agreement) แกลูกคา คือจัดสงใหลูกคาภายใน 3 วัน ในอัตรา

ความสําเร็จที่ 100% และสามารถจัดสงไดภายใน 1 วันในอัตรา 100% ของจํานวนรายการคําสั่งซื้อทั้งหมดในป ซึ่งเปนเครื่องแสดง

ถึงความสามารถในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

นอกจากน้ีหนวยธุรกิจ AR มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Level) มาอยางตอเนื่องทุกป 

โดยทาํแบบสอบถามไปถงึลกูคาโดยตรงเพือ่ใหคะแนนในหวัขอตาง ๆ ทีท่างหนวยงานคาดวาเปนปจจยัสาํคญั เชน คณุภาพสนิคา ราคา 

การจดัสงและการใหบรกิาร เปนตน เพือ่นาํขอมลูทีไ่ดมาปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติใหลกูคา มคีวามพงึพอใจสงูสดุ ซึง่ผลการ

สํารวจตลอดป 2561 ที่ผานมาพบวา ลูกคามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ ดี ถึง ดีมาก เฉลี่ยถึงรอยละ 100  

และเนือ่งจากหนวยธรุกจิ AR ประกอบธรุกจิหลกั คอื การผลติซํา้ซอฟตแวรของไมโครซอฟต ซึง่ขายใหกบัลกูคาตามทีไ่มโครซอฟต 

เปนผูกาํหนดให โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะเปนผูมอบหมายนโยบายใหกบั ไมโครซอฟต ประเทศไทยซึง่เปน

ตวัแทนในประเทศ เพือ่ใหเปนผูกาํหนดนโยบายทางดานการตลาดสาํหรบัผลติภณัฑใหม รวมถงึการปราบปรามซอฟตแวรทีผ่ดิกฎหมาย

อกีทอดหนึง่ ดงันัน้ นโยบายการตลาดสวนใหญจะถกูกาํหนดโดยไมโครซอฟต โดยหากในปใดทางไมโครซอฟต มนีโยบายการปราบปราม

ซอฟตแวรละเมดิลขิสทิธิอ์ยางเขมงวด กจ็ะสงผลใหรายไดของหนวยงานโตตามไปดวย ในขณะเดยีวกนั สาํหรบัผลติภณัฑหรอืรุนสนิคา

ของไมโครซอฟต ซึง่มอีอกมาใหมเปนระยะเพือ่กระตุนและตอบสนองความตองการของลกูคา หนวยงานกจ็ะไดรบัความไววางใจใหเปน

ผูผลติซํา้ซอฟตแวรเหลานัน้ ทาํใหหนวยธรุกจิ AR สามารถผลติผลติภณัฑไดหลากหลาย อยางเชน ในระหวางป 2561 ทางไมโครซอฟต 

ไดมีการออกผลิตภัณฑใหมคือ Windows Server 2019 และมีการทํา Media Refreshment สําหรับ Windows 10 เพื่อปรับปรุง

ทั้งดานความปลอดภัย และความสะดวกตอการใชงานใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีของฮารดแวรที่ปจจุบัน คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะใชจํานวน CPU นอยลง แตละ CPU แตละตัวจะมีจํานวน Core

ที่มากขึ้น เพื่อใหการประมวลผลเร็วขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตนทุนตํ่าลง 
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(2) ดานการลดตนทุนการผลิต

หนวยงานมีการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft กําหนด และไดมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยยึดหลักการ งาย เร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ (Easier, Faster, Saver และ More Efficient) มาอยางตอเนื่อง

โดยไมโครซอฟตไดขอให AR แตละรายนําเสนอแนวทางในการลดตนทุน และหนวยงานก็ไดนําเสนอรูปแบบ Packaging ที่จะชวยลด

ตนทนุวตัถดุบิไดไมตํา่กวา 20% ซึง่แนวคดิดงักลาวไดผานการพจิารณาแลว แตยงัอยูในระหวางการพจิารณาหาขอสรปุจากไมโครซอฟต 

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงผลติภณัฑแตละตวั ถาสรปุแลวจะใชแบบเดยีวกนัทัว่โลก นอกจากนีห้นวยงานยงัมนีโยบายการปรบัปรงุและ

พฒันากระบวนการใหมปีระสทิธภิาพอยางตอเนือ่ง ตลอดจนการไดรบัความรวมมอืและความพยายามจากเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเปนอยางดี

จึงทําใหปที่ผานมาสามารถลดตนทุนการผลิตไดในอัตรามากกวารอยละ 1.0 ซึ่งถือเปนที่นาพอใจ ทามกลางปจจัยภายนอกที่ไมเอื้อ

อํานวยท้ังหลายที่กลาวมา ทั้งน้ีในภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการในชวงปที่ผานมาถือวาประสบความสําเร็จ อันเปนผลจากการ

วิเคราะหตลาดและการวางแผนจัดการวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเฉพาะสําหรับคําสั่งซื้อ lot ใหญที่

เปนงานโครงการภาครัฐ โดยความพยายามรวบการสั่งซื้อใหมีปริมาณมากที่สุดตอครั้ง และการเจรจาตอรองดานราคากับ Supplier 

ทาํใหมคีวามประหยดัตอขนาด (Economy of Scale) สงู ทัง้นี ้ทกุเปาหมายมกีารตดิตามและจดัเกบ็เปนดชันชีีว้ดั (KPI) อยางตอเนือ่ง

เปนระบบ และสอดคลองกบันโยบายโดยรวมของบรษิทั ทาํใหมัน่ใจไดวาปตอ ๆ ไป บรษิทัจะสามารถควบคมุตนทนุการผลติไดดอียาง

สมํ่าเสมอดังเชนอดีตที่ผานมา

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย

สาํหรบัซอฟตแวรของไมโครซอฟตทางหนวยธรุกจิ AR จะจาํหนายใหเฉพาะลกูคาที ่Microsoft เปนผูกาํหนดใหเทานัน้ ซึง่ปจจบุนั

เรียกวากลุม ODR (OEM Distributor and Reseller) คือบริษัทที่เปนตัวแทนกระจายสินคาของไมโครซอฟต ซึ่งในประเทศไทยมี

3 รายและประเทศเวยีดนาม 3 ราย โดย ODR เหลานีจ้ะขายสนิคาใหกบักลุมลกูคาหลกั 2 กลุมคอื กลุมบรษิทัผูผลติคอมพวิเตอรรายยอย

(System Builder) ที่ไมไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับไมโครซอฟต และกลุมองคกรตาง ๆ ที่ตองการซอฟตแวรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ของไมโครซอฟต โดยในป 2561 

ภาวะการแขงขัน

ซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต ของไมโครซอฟต เปนสินคาที่มีผูใชงานสูงสุดในตลาดซอฟตแวรของประเทศไทย 

และเนื่องจากทางหนวยธุรกิจ AR ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูผลิตซํ้าซอฟตแวรของไมโครซอฟต เพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น

ปจจุบันบริษัทสามารถครองตลาดไดทั้งในประเทศและประเทศเวียดนามในอัตราสวน 100% ทั้งนี้สําหรับสินคาที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกตอง 

ลูกคาทั้งในประเทศไทยและเวียดนามมีทางเลือกที่จะซื้อสินคาจากผูผลิตซํ้าซอฟตแวรประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และอื่นๆทั่วโลก

แตหนวยธุรกิจ AR มีความไดเปรียบทางดานสถานที่ตั้งโรงงานผลิตซํ้า และบรรจุหีบหอที่อยูในประเทศไทย ประกอบกับนโยบายดาน

ราคาที่มีความคุมคาและการจัดสงที่รวดเร็ว ทําใหเปนที่พึงพอใจแกลูกคา ทําใหคาขนสงและระยะเวลาในการจัดสงนอยกวา อยางไร

กต็ามบรษิทัมคีูแขงทางออมทีส่าํคญัคอืซอฟตแวรละเมดิลขิสทิธิซ์ึง่มรีาคาทีถ่กูกวาและครองสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 70-80 

แนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตซํ้าซอฟตแวร

จากการท่ีซอฟตแวรทีผ่ลติซํา้เปนซอฟตแวรของไมโครซอฟต ทัง้ระบบปฏบิตักิารและซอฟตแวรประยกุต ซึง่ผลติใหกบักลุมผูขายทีเ่ปน 

ODR โดยตรง เปนซอฟตแวรทีค่รองสวนแบงการตลาดอนัดบัหนึง่สาํหรบัการใชงานเพือ่ธรุกจิ ดงันัน้ การพจิารณายอดขายซอฟตแวรจงึ

สามารถพจิารณาไดจากยอดขายของจาํนวนเครือ่งคอมพวิเตอรทีจ่าํหนายในประเทศไทยและเวยีดนาม รวมถงึลาว กมัพชูา และเมยีนมาร 

ซึง่ในชวง 5 ปทีผ่านมากระแสของแทป็เล็ตและอุปกรณแบบโมบายตาง ๆ  เขามาแยงสวนแบงของตลาดพซีไีปพอสมควรจากการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมของผูบรโิภค และสภาพเศรษฐกจิในปจจบุนั แนวโนมจะเปนไปในลกัษณะทรงตวักึง่ถดถอย ซึง่ทาํใหหนวยงานตองขยายฐานลกูคาเพิม่

โดยจะเนนกลุมลูกคา ODR ทีอ่ยูในแถบ ASEAN เปนตน ซึง่คาดวาจะไดยอดขายมาชดเชย โดยคาดการณเพิม่ขึน้ในอตัรารอยละ 2-5
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

หนวยธุรกิจ AR เปนผูรับจางผลิตซํ้าซอฟตแวรใหกับ Microsoft โดยมีขั้นตอนการทํางานและการจัดหาผลิตภัณฑ ดังนี้

1. ไมโครซอฟตเปนผูสงโปรแกรมตนฉบบัใหกบัทางหนวยธรุกจิ AR และทางหนวยงานเปนผูพมิพฉลากแสดงสทิธกินัปลอม (Certificate 

of Authenticity) และจดัหาวตัถดุบิสวนตาง ๆ ทีเ่หลอื เชน แผนแผนดวีดี ี/ แฟลชไดรฟ สิง่พมิพ และหบีหอ เปนตน เพือ่ประกอบ

เปนโปรแกรมสําเร็จรูปตามความตองการของลูกคา

2. หนวยธรุกจิ AR เปนผูจดัสงโปรแกรมใหกบัโรงงานทีไ่ดรบัอนญุาตจากไมโครซอฟต ใหเปนผูลงโปรแกรมลงแผนดวีดี ี/ แฟลชไดรฟ

3. โรงงานที่ลงโปรแกรมสงแผนดีวีดี / แฟลชไดรฟกลับมาที่หนวยธุรกิจ AR เพื่อทําการผลิตซํ้าซอฟตแวรโดยการปดฉลากแสดงสิทธิ

กันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบหอ และตรวจสอบคุณภาพกอนสงสินคาใหลูกคา 

4. หนวยธุรกิจ AR สงโปรแกรมสําเร็จรูปใหกับลูกคา

ปจจุบันโรงงานการผลิตซํ้าซอฟตแวรตั้งอยูบนถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เปนอาคารพาณิชย 1 คูหา 4 ชั้น  โดยมีชุมสาย

การผลิตสั่งซื้อโดยตรงจากไมโครซอฟต คือ เคร่ืองพิมพ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on Demand) จํานวน 1

สายการผลิต โดยมีบุคลากรในหนวยธุรกิจ AR ทั้งหมด 5 คน มีกําลังการผลิตซอฟตแวรและปริมาณการผลิตจริงเปนไปตามความ

ตองการของตลาด ดังแสดงในตาราง 

หัวขอ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

กําลังการผลิต (จํานวนชุด) 250,000 250,000 250,000 180,000

ปริมาณการผลิตจริง (จํานวนชุด) 174,291 152,816 132,551 105,906

สาํหรบันโยบายการผลติทีส่าํคญัคอื เมือ่ไดรบัคาํสัง่ซือ้ของผูแทนจาํหนายทีไ่ดรบัการแตงตัง้จาก Microsoft แลวจงึจะทาํการผลติ 

และทําการจัดสงภายใน 1-2 วัน สําหรับสินคาที่มีสายการผลิตอยูแลว สวนสินคาที่ไมมีสายการผลิต เชน ผลิตภัณฑใหมจะกําหนด

เสร็จภายใน 4 วัน 

การจัดหาวัตถุดิบ จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสูงปองกันการปลอมแปลง ตองสั่งซื้อจากผูขายที่

Microsoft เปนผูกําหนดใหเทานั้น ไดแก 

• แผนดีวีดี / แฟลชไดรฟมีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัทในประเทศอิสราเอล

• ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศมอลตา 

Microsoft หนวยธุรกิจ AR
โรงงานที่ได รับการแตงตั้ง

(ADP)

ลูกคา (ODR/ORY)

1 2

3

4
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สวนวัตถุดิบที่ไมจําเปนตองซื้อจากผูผลิตที่ Microsoft กําหนด ไดแก สิ่งพิมพและหีบหอ โดยจะสั่งซื้อจากภายในประเทศไทย

โดยมีสัดสวนตนทุนของวัตถุดิบในป พ.ศ. 2558 - 2561 แสดงดังตารางดานลาง

หนวย : รอยละ

วัตถุดิบ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

แผนดีวีดีบรรจุซอฟตแวร 65 65 65 65

ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม 20 20 20 20

แผนพับ คูมือ  อื่น ๆ 15 15 15 15

   รวม 100 100 100 100

ทั้งนี้ สัดสวนของการซื้อวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศและในประเทศ ป พ.ศ. 2558 - 2561  เปนดังนี้

หนวย : รอยละ

แหลงที่มาวัตถุดิบ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ตางประเทศ 85 85 85 85

ในประเทศ 15 15 15 15

   รวม 100 100 100 100

หมายเหต ุสดัสวนการพึง่พาวตัถดุบิจากตางประเทศในชวง 4 ปทีผ่านมา มสีดัสวนคงที ่และจะยงัคงมแีนวโนมเชนนีต้อไปในปหนา 

เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑทุกสายผลิตภัณฑ อาทิ  Windows 10 และ Server ที่แมวาจะลดการใช

กลองพลาสตกิไปและเปล่ียนไปใชซองกระดาษแทน แตชิน้สวนหลกัยงัคงเปน ฉลากแสดงสทิธิก์นัปลอม (Certificate of Authenticity)

กับแผนดีวีดี/แฟลชไดรฟเหมือนเดิม

ธรุกจิชองทางจดัจาํหนายสนิคาไอทปีระเภทผลติภณัฑระดับองคกร (IT Green Public Company Limited : ITGreen)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บรษิทั ไอท ีกรีน จาํกัด (มหาชน) (“ITGreen”) เดมิช่ือบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จาํกดั (ITDC) ดาํเนนิธรุกจิดานการจดัจาํหนาย (ขายสง) 

สนิคาไอทมีาตัง้แตป 2540 และดาํเนนิธรุกจิดงักลาวเรือ่ยมา ซึง่ในชวงป 2540-2546 สนิคาของบรษิทั จะเปนสนิคาไอทปีระเภทสนิคาสวน

บคุคล (Consumer Products) เปนสวนใหญ เนนการขายดานจาํนวนเปนหลกัและเนือ่งจากธรุกจิลกัษณะนีม้กีารแขงขนัสงู ความแตก

ตางของการทาํธรุกจิในกลุมผูจดัจาํหนายดวยกนัตํา่ กาํไรขัน้ตนตํา่ ในขณะทีม่คีวามเสีย่งหลายดาน เชน สนิคาดอยคณุภาพและหนีส้ญู

ทางผูบรหิารจงึพยายามแกไขปญหา โดยในชวงป 2547 ตอ 2548  ไดกอตัง้หนวยธรุกจิใหมแยกจากธรุกจิเดมิทีท่าํอยูเพือ่จาํหนายสนิคาไอที

ประเภทสาํหรบัองคกร (Enterprise Products) เพือ่สรางความแตกตาง สรางมลูคาเพิม่ ไมเนนการแขงขนัทีร่าคาเพือ่ใหมกีาํไรขัน้ตนสงูขึน้

ลดปญหาความเส่ียงแบบทีเ่คยมอียูกบัธรุกจิเดมิทีท่าํอยูตามทีไ่ดกลาวไปแลว โดยสนิคาตวัแรกคอื Packeteer ซึง่เปนสนิคาจากประเทศ

อเมรกิาเปนระบบอปุกรณในการบรหิารจดัการการใชแบนดวธิของเครอืขาย WAN ใหมปีระสทิธภิาพและสมรรถภาพสงูสดุ ปจจบุนัไดเลกิ

การเปนตวัแทนจาํหนายสินคาตัวน้ีไปแลวเน่ืองจากบริษทัผูผลติสนิคาถกูซือ้โดยบรษิทัผูผลติรายอืน่และสนิคาไดหายไปจากตลาด สนิคาตวัที่

2 คอื Fortinet เปนสนิคาจากประเทศอเมรกิา เปนสนิคาทีจ่ดัการเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัขอมลูใหกบัองคกร สนิคาตวันีไ้ดกลาย

เปนสนิคาทีส่รางรายไดสวนใหญใหกบับรษิทั มาหลายปจนถงึปปจจบุนั และบรษิทั ไดหาสนิคาเพือ่เปนตวัแทนจาํหนายเพิม่อกีหลายตวั 

การทาํธรุกจิเตบิโตดวยดมีาตลอด บรษิทั ไดตดัสนิใจครัง้สาํคญัในการเลกิการจดัจาํหนายสนิคาประเภทบคุคลทัง้หมดในกลางป 2551

และ ไดหาสินคาเพิม่ใหม ปรบัและจดักลุมสนิคาทีบ่รษิทั เปนตวัแทนจาํหนายใหเหมาะกบัความตองการของตลาดและไดมุงความสาํคญั

ไปที่พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของลูกคาในตลาด เชน การที่ลูกคานําอุปกรณลูกขายสวนบุคคลชนิดใหม ๆ มาใชในงานขององคกร
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มากขึน้เชน Tablet (IPAD, Android, MobilePC), Smart Phone การทาํงานแบบเคลือ่นที ่การทาํงานจากนอกสาํนกังาน (Mobility 

and Remote Access) ความตองการในการทาํธรุกจิอยางตอเนือ่งเพือ่ไมใหเกดิการหยดุชะงกั (Business Continuity) การรกัษาความ

ปลอดภยัของเครอืขายและขอมลูไอท ี(IT Security) การทาํศนูยขอมลูสาํรอง (Data Center & Disaster Recovery Site)  การทาํงานแบบ

Virtualization เปนตน

บรษิทั มุงเนนการสรางมลูคาเพ่ิม (Value Added) ใหกบัตวัสนิคาและการบรกิาร ในทกุขัน้ตอนของการจดัจาํหนาย  การทาํความเขาใจ

และทํางานรวมกนักบัคูคาเพือ่ใหเกดิการเสรมิพลงั (Synergy) ซึง่กนัและกนั  การสรางและใหบรกิารสนบัสนนุกอนและหลงัการขาย  เชน

การสรางบริการและโซลูชั่นใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาแตละกลุม การใหขอมูลดานเทคนิคและขอมูลเฉพาะ

ของสนิคา (Technical Information and Specification) การใหคาํปรกึษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design)

การใหการสนบัสนนุในดานอปุกรณและบคุลากรในการทดสอบการใชงานสนิคา (Proof of Concept or Product Testing)  การวางแผน

ธรุกจิรวมกบัคูคา การจดัอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะในการขายใหกบัคูคา การรวมกบัคูคาในการนาํเสนอสนิคาและปดการขาย (Joint Customer 

Visit) หรอืเพือ่แสดงสนิคา (Joint Exhibition/Seminar) มสีตอ็คสนิคาเพือ่ลดระยะเวลาการสงสนิคาใหกบัลกูคา การบรกิารตดิตัง้อปุกรณ

และระบบงาน การใหการอบรมดานเทคนคิของสนิคาเปนภาษาไทยใหแกคูคาและลกูคา การแกปญหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัสนิคาและโซลชูัน่ 

การบรกิารการซอมบาํรงุรกัษาตลอดจนการมอีปุกรณทดแทนในชวงเวลาการซอมอปุกรณ นอกเหนอืจากนัน้บรษิทัมุงเนนการใหบรกิาร

ทีส่มํา่เสมอและตอเนือ่ง เปนตน  

ดานทนุจดทะเบยีนบริษทั ไอท ีกรีน จาํกัด (มหาชน) เริม่กจิการในรปูบรษิทัดวยการจดทะเบยีนดวยเงนิทนุจดทะเบยีน 1 ลานบาท ในป

2540 ตอมาไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 5 ลานบาทและ 10 ลานบาทในป 2541 และป 2552 ตามลําดับและในป 2557 บริษัท 

ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต   

บรษิทั ไอท ีกรีน จาํกัด(มหาชน) มบีริษทัยอยทีดํ่าเนนิงานภายใตบรษิทัใหญ ไดแก บรษิทั เอช อาร ซ ีพ ีจาํกดั (“HRCP”) ตัง้แตเมือ่วนัที่ 

1 มนีาคม 2559 บริษทัฯ ไดทาํการซ้ือหุนสามญัของ HRCP คดิเปนอตัรารอยละ 99.99 ซึง่จะดาํเนนิธรุกจิทางดาน IT System Integration 

ถือเปนการสรางโอกาสทางธรุกจิใหมสาํหรบับรษิทั ฯ ใหครอบคลมุถงึลกูคาในวงกวางขึน้ นอกจากนัน้ บรษิทั ฯ มกีารรวมลงทนุกบับรษิทั 

คลีน แพลนนิง่ จาํกดั ซึง่ดาํเนนิธรุกจิดานการผลติพลงังานไฟฟาขนาดเลก็จากขยะ บรหิารจดัการและกาํจดัขยะโดยถอืหุนรอยละ 25 

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท ฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก อุปกรณเครือขายมีสายและอุปกรณเครือขายไรสาย ระบบอุปกรณ

รกัษาความปลอดภยัทางดานขอมลูไอท ีและระบบสนบัสนนุการทาํงานของสาํนกังาน ศนูยขอมลู นอกเหนอืจากนีบ้รษิทั ยงัมกีารบรกิาร

สนบัสนนุการทาํงานของลกูคาหรอืบรกิารหลงัการขายอกีดวย โดยรายละเอยีดของผลติภณัฑและการใหบรกิารของบรษิทั มดีงัตอไปนี้

ระบบอุปกรณที่บริษัท เปนตัวแทนจําหนายประกอบดวย

1. สินคากลุมระบบอุปกรณเครือขายมีสายและอุปกรณเครือขายไรสาย

สําหรับรองรับการทํางานแบบ BYOD และรองรับการใชงานอุปกรณลูกขายชนิดใหมๆ การทํางานแบบเคลื่อนที่ การทํางานจาก

นอกสถานที่ การทํางานจากระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network) 

ผลิตภัณฑกลุมนี้ประกอบดวยระบบอุปกรณเครือขายตาง ๆ ไดแก

High Performance Enterprise LAN and Wireless Network แบรนด Alcatel-Lucent  

Alcatel-Lucent เปนอปุกรณเครอืขาย LAN and Wireless ทีม่สีมรรถนะสงูสามารถรองรบัการทาํงานของขอมลูทัง้ประเภทขอมลู

ดาตา เสียง และวดีโีอ  (Convergent Network) รองรบั เขาใจ รูจกั บรหิารและจดัการกบัอปุกรณลกูขายชนดิใหม ๆ ทีน่าํมาใชงานใน

เครอืขายโดยอตัโนมตั ิสนบัสนนุการทาํงานแบบ Mobility และ BYOD  ประกอบดวย Switch, Router, DNS, NAC และซอพทแวรระบบ

บรหิารอปุกรณเครอืขาย และยงัเหมาะกบัการสรางเครอืขายสมรรถนะสงู ราคาประหยดัสาํหรบัศนูยขอมลูเพือ่รองรบัการสงขอมลูจาํนวน

มหาศาลระหวางเซริฟเวอรกบัเซริฟเวอร ภายในศนูยขอมลูและกบัเครือ่งลกูขายตาง ๆ ในเครอืขาย นอกเหนอืจากนี ้ Alcatel-Lucent

ยงัพฒันาอปุกรณรุนใหม ๆ  ทีใ่ชซอฟทแวรในการกําหนดคณุสมบตัหิรอืนโยบายของการทาํงานหรอืนโยบายความปลอดภยัขอมลูของเครอืขาย

(Software Defined Network) ทีม่คีวามฉลาดและมสีมรรถนะสงู
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Enterprise LAN and Secured Wireless Network แบรนด HPE Aruba 

HPE Aruba ผลิตภัณฑที่เปนผูนําทั้งในดานอุปกรณเครือขาย Wire และ Wireless ที่ใหความปลอดภัยของขอมูลแกผูใชงานสูง 

สวนของอุปกรณ Wireless HPE Aruba มีการใชคลื่นสัญญาณที่ฉลาดเพื่อใหไดสมรรถนะการทํางานของระบบและสนองผูใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด, มีอุปกรณบริหารจัดการดานการระบุตัวตนของผูใชงานของ HPE Aruba ที่มาชวยควบคุมและปองกัน

ขอมูลของผูใชงานใหมีความปลอดภัยมากขึ้น และมีซอฟทแวรบริหารจัดการเครือขายของ HPE Aruba ใหความยืดหยุนและงายใน

การจัดการ การใชงานเพื่อสนับสนุนการทํางานนอกสถานที่หรือการทํางานจากระยะไกล ไมวาจะเปนการใชงานจากสํานักงานสาขา

การใชงานจากบานหรอืการใชงานจากสถานทีส่าธารณะใด ๆ โดยทีย่งัใหความปลอดภยัของขอมลูสงูเชนเดยีวกบัการใชงานในสาํนกังาน 

โดยท่ีการจัดการไมไดเพิ่มภาระใหกับเจาหนาที่ไอทีขององคกรแตอยางใด เหมาะกับองคกรที่มีสํานักงานสาขาจํานวนมาก องคกรที่

ผูบริหารและพนักงานเดินทางนอกสถานที่ทํางานบอย ๆ หรือทํางานจากบาน ดวยความสามารถของระบบดังกลาวจึงสามารถรองรับ

เหตุการณที่พนักงานไมสามารถเดินทางเขามาทํางานที่สํานักงานไมวาสาเหตุนั้นจะเกิดภัยพิบัติใด ๆ ก็ตาม  และมีความสามารถใน

การรองรับ เขาใจ รูจัก บริหารและจัดการกับอุปกรณลูกขายชนิดใหม ๆ ที่นํามาใชงานในเครือขายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทํางาน

แบบ Mobility และ BYOD อยางดีเชนกัน  นอกจากนี้ HPE Aruba ยังไดออกสินคาใหม AP ที่มารองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ax, 

Zigbee, Bluetooth 5 โดยจะมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวา AP ที่ใชมาตรฐาน 802.11ac ถึง 4 เทา, ประหยัดไฟลงไดถึง 70% 

ดวย Green AP และยงัตอบโจทย IoT ไดดกีวาเดมิ รวมถงึ Switch ทีร่องรบั Power over Ethernet มาตรฐานใหม 802.3bt จายไฟ

ไดสงูสุด 60 Watt ตอพอรต สาํหรบัให 802.11ax AP รุนใหญ ดงันัน้ในปจจบุัน HPE Aruba จงึไดตอบสนองความตองการดาน Wire 

และ Wireless ตอผูใชงานไดอยางครบ Solution และตอบโจทยกับลูกคาทุกธุรกิจ ไมวาจะเปนองคกรเล็กไปจนถึงองคกรขนาดใหญ

High Performance Outdoor and Indoor Wireless แบรนด LigoWave

LigoWave เปนอุปกรณระบบเครือขาย กลุมบรอดแบนดไรสายระดับองคกรครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรม มีความเสถียรใน

การรับ-สงขอมูล ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาเหมาะสม ดวยวัสดุที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานผลิตและทีมวิจัยของ LigoWave และระบบ

บริหารจัดการ (Software Management) ที่เปนลิขสิทธิ์เฉพาะของ LigoWave ที่สามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

ของระบบเครือขาย Wi-Fi ใหมีประสิทธิภาพการทํางานเหนือกวาระบบเครือขายของคูแขงในทองตลาด โดยแบงเปน 2 ประเภทดังนี้

ประเภทที ่1 Outdoor Wireless เปนอปุกรณเครอืขายไรสายทีส่ามารถรบัสงขอมลูประเภทใชงานภายนอกอาคารทีส่ามารถตอบ

สนองความตองการของทุกกลุมอุตสาหกรรมทั้งผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หนวยงานภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และดานความ

ปลอดภัย โดยที่ LigoWave มีผลิตภัณฑที่หลากหลายจึงทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดตรงตามลักษณะการใช

งานไดเปนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการทํางานในรูปแบบ Point to Point และ Point to Multi Point รวมถึงเทคโนโลยีการเชื่อมตอ

ดวยระบบเครือขายไรสายชั้นสูงอยาง Mesh และ Hopping นอกจากเปนอุปกรณเครือขายที่ใชรับ – สงขอมูลแลวยังสามารถนํามา

ใชเปนอุปกรณกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพื่อรองรับการเชื่อมตอการใชงานจากอุปกรณในกลุม Mobile Devices ไดเปนจํานวนมาก

และเหมาะสมกับทุกสภาวะแวดลอม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ สามารถนําเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมที่ LigoWave

ไดคิดคนและพัฒนานํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาการลงทุน

ประเภทที ่2 Indoor Wireless เปนอปุกรณกระจายสญัญาณ Wi-Fi ประเภทใชงานภายในอาคารทีเ่หมาะสมกบัหนวยงานภาครฐั

เอกชน ที่เปนบริษัทในกลุม SME โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน โรงแรม รีสอรท กลุมสถาบันการศึกษาในกลุม

โรงเรียนระดับมัธยม มหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานที่อยูในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่ง LigoWave มีผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพทั้งใน

สวนของอุปกรณที่สามารถรองรับการใชงานไดเปนจํานวนมาก (Concurrent Client) และมีระบบบริหารจัดการอุปกรณ (Software 

Controller) ที่สามารถตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาจากการใชงาน ทําใหสามารถออกแบบระบบเครือขาย ลดปญหาจากการ

ใชงาน ทําใหระบบมีความเสถียรสูง นอกจากน้ีระบบบริหารจัดการอุปกรณของ LigoWave ยังรองรับการใชงานในรูปแบบ Cloud

ทัง้แบบ Private Cloud และ Public Cloud จงึทาํใหผูดแูลระบบสามารถจะควบคมุ ตรวจสอบ และบรหิารจดัการระบบเครอืขายได

ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งถือเปนนวัตกรรมที่ LigoWave มุงมั่นวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วสอดคลองกับ

แนวคิด Plug and Play ที่จะชวยใหสามรถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี

26 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



2. สินคากลุมระบบความปลอดภัยขอมูลไอที (IT Security)

ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลขององคกรนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีไว โดยเฉพาะองคกรที่จะตองติดตอกับโลก

ภายนอก ไมวาจะเปนการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ต เครือขายแบบ Extranet หรือแมแตเครือขายแบบ Intranet ขององคกร

โดยเฉพาะเมือ่มกีารนาํการสือ่สารแบบไรสายทีไ่มมรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่เีพยีงพอมาใชงาน เนือ่งจากปจจบุนันีภ้ยัคกุคามตางๆ

ไมวาจะเปน ไวรสั หนอน มาโทรจนั สปายแวร การดกัขโมยขอมลู ในรปูแบบตาง ๆ หรอืแมแตการโจมตเีพือ่ใหระบบหยดุทาํงานมผีลตอ

ระดับ Business Continuity ขององคกรได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองเสริมสรางความปลอดภัยใหเครือขายมี

ความแข็งแกรงมากที่สุด สินคาและโซลูซั่นที่ ITGREEN เปนตัวแทนจําหนายประกอบดวย

ระบบความปลอดภัยดานไอทีแบรนด Fortinet 

ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet เปนตนแบบระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลในรูปแบบของ UTM (Unified Threat 

Management) โดยไดรวบรวมเอาความสามารถทางดานการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบตาง ๆ มาทํางานบนอุปกรณตัวเดียว

ไมวาจะเปน Firewall , Anti-Virus, IDS-IPS , Web filtering , Anti-Spam, VPN IPSec , SSL-TLS, การปองกันขอมูลรั่วไหล (Data 

Loss Prevention – DLP)  การปรับสภาพการทํางานเครือขายแวนใหเหมาะสม (WAN Optimization)  การแจกแจงและควบคุม

การทํางานของแอพพลิเคช่ัน (Application Control) การตรวจสอบขอมูลจราจรที่เขารหัสแบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic 

Inspection) และการแบงปริมาณขอมูลใหกับล้ิงคและเซิรพเวอรใหมีความเหมาะสม (Load Balance) ลาสุด Fortinet ยังเพิ่ม

ความสามารถในดานการจัดการและใหบริการการสื่อสารไรสายแบบรวมศูนยใหกับอุปกรณ UTM ของ Fortinet ซึ่งทําใหลูกคาที่ใช

งาน UTM ของ Fortinet อยูแลวสามารถจัดหา Access Point ไรสายของ Fortinet ติดตั้งเพิ่มในเครือขายก็สามารถใหบริการการ

สื่อสารไรสายในองคกรไดในขณะที่ผูใชงานแบบไรสายขององคกรยังไดรับการบริการดานความปลอดภัยของขอมูลจากอุปกรณ UTM

ของ Fortinet ไดเชนเดิม นอกจากนี้ Fortinet ยังพัฒนาโซลูชั่นความปลอดภัยของขอมูลสําหรับ Server Virtualization ซึ่งกําลังได

รับความนิยมอยางสูงในขณะน้ี โดยที่โซลูชั่นน้ีจะชวยปองกันการโจมตีหรือการแพรกระจายของอันตรายที่มาจากแอพพลิเคชั่นหนึ่ง

ไปสูแอพพลิเชนอื่น ๆ ที่ทํางานอยูบน Server ตัวเดียวกัน  ดวยการมีความสามารถหลากหลายในอุปกรณตัวเดียวจึงทําให Fortinet

เปนมากกวาอุปกรณ UTM อื่น ๆ ในตลาด Fortinet ไดออกแบบอุปกรณมาหลายรุนตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ เพื่อใหมีความเหมาะสม

กับการนําไปใชงานกับทุก ๆ ขนาดของหนวยงานตั้งแตองคกรขนาดเล็กจนถึงระดับผูใหบริการอินเตอรเน็ต 

ตลอดชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา Fortinet ไดเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาด Security ที่เกิดขึ้นแลวและกําลังจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันใกลจึงไดออกผลิตภัณฑใหม ๆ รวมทั้งการซื้อกิจการที่ผลิตระบบอุปกรณ Security หลายบริษัทและนํามาพัฒนาเพิ่มเติม 

เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันตั้งแตการตรวจพบอันตรายและการโจมตีผานตัวอุปกรณ จากแหลง ตาง ๆ (Devices, Applications, 

Contents, Traffics, Locations) การวิเคราะห การรายงาน และการจัดการกับอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเครือขายใหมีการทํางาน

อยางเปนองครวม มีสมรรถนะสูงและเปนอัตโนมัติมากขึ้น อีกทั้งยังเปนระบบเปดเพื่อรองรับการทํางานรวมกับอุปกรณ Security

ของผูผลิตแบรนดอ่ืน ๆ อีกดวย โดย Fortinet ไดเรียกหลักการทํางานและแนวคิดของระบบนี้วา Fortinet’s Security Fabric

ซึ่งการเชนนี้จะปรับเปลี่ยนการแขงขันในตลาด Security ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล แบรนด Sangfor

ผู ใหบริการโซลูชัน Next-generation Firewall อันดับหนึ่งจากประเทศจีน เปดใหบริการโซลูชัน Hyper-converged 

Infrastructure (HCI) จุดเดนดาน Security พรอมผสาน NGFW เขาไปในระบบนอกเหนือจากสวน Compute, Storage 

และ Network นอกจากนี้ยังเปดตัวโซลูชันใหม Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซ่ึงพรอมใหบริการแบบครบวงจร

ในประเทศไทยแลวมี Appliance หลากหลายตั้งแตสาขาขนาดเล็กไปจนถึง 1Gbps และรองรับโปรโตคอลมาตรฐาน โดยใน 

WANO เพียงชุดเดียวก็สนับสนุนความสามารถในการทํา Firewall, URL Classification / Control, VPN และ Link Load 

Balancing อีกทั้งยังเปนผูผลิตที่มีฐานแข็งแกรงภายในประเทศจีนอีกดวย SANGFOR เปนผูจําหนายโซลูชั่นเครือขายชั้นนํา
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เชน Web Security, WAN Optimization และ Internet Access Management ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ดวยประสบการณ

มากกวา 15 ป SANGFOR มีความภาคภูมิใจที่ไดชวยเหลือลูกคากวา 28,000 รายทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

ใหกับเครือขาย ขณะที่ลดตนทุนดานไอที

ระบบการปองกันไวรัสและการโจมตีสําหรับอุปกรณลูกขายที่เปนแบบ Cloud Service แบรนด ZCcaler  

เหมาะสาํหรบัองคกรทีม่พีนกังานตดิตอกบัโลกภายนอกผานระบบอนิเตอรเนต็หรอื Web โดยเฉพาะองคกรทีม่สีาขาหลายแหงหรอื

มีพนักงานทํางานนอกสํานักงานเปนจํานวนมาก เมื่อพนักงานจะทําธุรกรรมกับโลกภายนอกหากตองดึงขอมูลเขาสูสวนกลาง กอนที่

จะนําขอมูลเขาหรือออกจากภายนอกเพื่อตรวจสอบอันตรายที่ติดมากับขอมูลเหลานี้จะเปนการสิ้นเปลืองแบนดวิธของเครือขายหลัก

ขององคกรซึ่งมีปริมาณจํากัดและมีราคาแพง หรือหากตองมีอุปกรณตรวจจับอันตรายของขอมูลดังกลาวเพื่อติดตั้งอยูที่ทุกสํานักงาน

สาขาทุกสาขาจะเปนการลงทุนที่สูงมาก และหากองคกรละเลยการตรวจสอบดังกลาว ยิ่งเปนการตัดสินใจที่สรางตนทุนที่สูงมากให

กับองคกรหากมีอันตรายหลุดเขามาพรอมกับขอมูลดังกลาว ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการลมเหลวของเครือขายหรือสรางความเสียหาย

ใหกับขอมูลธุรกิจหลักขององคกรได  ดังน้ันการบริการตรวจจับอันตรายที่จะติดมากับขอมูลดังกลาวผานการใหบริการแบบ Cloud 

Service นั้นเปนคําตอบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายใหกับองคกรไดอยางสูงสุด ระบบการทํางานนี้สนับสนุนการทํางาน

แบบ Mobility และ Remote Access 

ระบบการแจงเตือนและปองกันการแกไขขอมูลในตัวเซิรฟเวอร (ServerAlarm and WebAlarm) แบรนด eLock 

เปนระบบซอฟทแวรที่จะคอยตรวจสอบการเขาถึงและแกไขไฟลขอมูลที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร และแจงเตือนหากมีการเขาถึง

หรอืแกไขโดยบคุคลทีไ่มมสีทิธ ิไมวาไฟลขอมลูนัน้จะเปนขอความ ภาพ เสยีง ฐานขอมลู หรอืหนาเวบ็กต็ามและสามารถทีจ่ะนาํขอมลู

ชุดกอนที่จะถูกแกไขกลับมาคืนสภาพเดิมใหได (Recovery)

องคกรธุรกิจปจจุบันใหความสําคัญกับการใชงานเทคโนโลยีไอทีและขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสรางความได

เปรียบในการแขงขัน  ขอมูลจึงเปนทรัพยสินที่สําคัญยิ่งและยังเปนชื่อเสียงและหนาตาขององคกร การถูกเขาถึงและแกไขขอมูลหรือ

หนาเว็บขององคกรโดยบุคคลภายนอกที่ไมมีสิทธิจะสะทอนถึงความนาเชื่อถือขององคกรตอลูกคาอยางยิ่ง 

ระบบการตรวจสอบตัวตนและพิสูจนสิทธิ์การใชงาน (Authorization, Authentication and Access Control) แบรนด HPE-

Aruba เรียกวา ClearPass Policy Manager (CPPM) 

ระบบ CPPM เปนระบบกําหนดนโยบายใหกับอุปกรณประเภทตางๆ เชน MacBook, IPhone, IPad, Android, Galaxy Tab, 

Wi-Fi Phone, Printer หรอือปุกรณอืน่ๆ เพือ่ใหเขาถงึระบบเครอืขายขององคกร โดยที ่CPPM สามารถรองรบัการเชือ่มตอไดทัง้เครอื

ขายแบบใชสายและเครือขายแบบไรสาย โดย CPPM จะมีโมดูล 3 โมดูลดวยกัน 

• โมดูลที่ 1 เรียกวา Clear Pass Self Service Registration/Provisioning (Guest) : เปนระบบการลงทะเบียนสําหรับบุคคล

ภายนอกเพือ่ใหอปุกรณสามารถเขาใชงานในระบบเครอืขายได โดยผูใชงานเปนผูลงทะเบยีนดวยตนเองผานทางหนาจอ Captive 

Portal และระบบจะจัดเก็บขอมูลของอุปกรณไวใน Database ใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งทําใหสะดวกและงายตอการใชงานและจะ

ชวยลดงานของเจาหนาที่บริหารไอทีลงอยางเห็นไดชัด 

• โมดูลที่ 2 เรียกวา ClearPass Onboard : เปนระบบที่ชวยในการตั้งคาการติดตั้งโปรแกรมดานความปลอดภัยตางๆ และจัด

เตรยีมทรพัยากรของการระบตุวัตนและพสิจูนทราบตวัตนภายใตมาตรฐาน 802.1x ใหกบัอปุกรณทีก่าํลงัจะเชือ่มตอกบัเครอืขาย

ทําใหสามารถทราบและระบุตัวตนผูที่กําลังใชงานระบบเครือขายได เปนการรองรับและจัดการกับอุปกรณแบบ BYOD

• โมดลูที ่3 คอื  ClearPass OnGuard : เปนระบบทีท่าํหนาทีเ่ปน NAC (Network Access Control) เพือ่ทาํหนาทีต่รวจสอบอปุกรณ

ทีก่าํลงัจะตอเช่ือมกับระบบเครือขายวามรีะบบรักษาความปลอดภยัและขอกาํหนดตาง ๆ  เปนไปตามทีอ่งคกรกาํหนดไวหรอืไม เชน 

ในตวัอปุกรณมซีอฟตแวรปองกันไวรัสหรือไม เปดไฟรวอลลไวหรอืไม  หรอืมซีอฟตแวรทีไ่มไดกาํหนดใหใชงานอยูหรอืไม ซึง่ทัง้หมดที่

กลาวมาจะทาํใหระบบเครือขายขององคกรทาํงานไดอยางสมบรูณแบบทัง้ Monitor, Control, Protect, Reports ไดอยางครบถวน

28 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ระบบสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน ศูนยขอมูล และอื่น ๆ ประกอบดวยระบบอุปกรณและซอฟทแวรที่ชวยใหการทํางาน

ของระบบอุปกรณเครือขายและอุปกรณในศูนยขอมูลมีความเสถียรมากขึ้น มีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดีขึ้น สนับสนุนการ

ทํางานแบบธุรกิจตอเน่ือง (Business Continuity) และมีระบบจัดการการใชแบนดวิธสําหรับอุปกรณลูกขาย นอกเหนือจากนั้นยังมี

ระบบชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคลลหรือกลุมบุคคลแบบเสียงและภาพผานเครือขายแบบ Web ที่มีประสิทธิภาพและประหยัด 

ระบบอุปกรณในกลุมนี้ประกอบดวย

DNS, DHCP and IPAM แบรนด Infoblox 

เปนโซลูชั่นของ Network Infrastructure ในการจัดการ DNS DHCP และ IPAM ที่สามารถทํางาน 3 ฟงชั่นกไดพรอมกันใน 

Appliance เครือ่งเดยีว สามารถใชเปน DNS/DHCP Server แบบ IPv4/IPv6 ทีม่ปีระสทิธภิาพภาพสงูทาํ DNS fail over และ DHCP 

fail over ซึง่ DNS/DHCP โดยใช Windows และ Bind Open Source ไมสามารถทาํได ทนทานตอภยัคกุคามและการโจมตเีขาระบบ

ดวยคุณสมบัติของ DNSSECURE ระหวาง domain และ sub domain ทนตอการโจมตี แบบ DDOS สามารถเพิ่มคุณสมบัติ DNS 

Firewall เพือ่ใชปองกนั user จากการไป access DNS ทีเ่ปน bad site สามารถทาํ High Availability ไดทกุรุน และขยายการทาํงาน

ไปยังสาขาตาง ๆ ดวย Grid Technology ซี่งเปนเทคโนโลยีเฉพาะของ Infoblox เพื่อใหการ update DNS/DHCP/IP เปนไปอยาง

อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใชเปน IP Address Management สามารถใชจัดการ IP ขององคกรแบบอัตโนมัติทั้ง IPv4 และIPv6 ทั้งที่เปน 

Physical และ Virtual Systems ใหความสะดวกกับผูดูแลระบบ สามารถทําบริหาร DNS/DHCP/IP ไดจากสวนกลาง (Centralize 

Management) ทาํใหแกปญหาเนท็เวริคไดอยางรวดเรว็กวาการจดัการแบบเดมิ ลด Business Disruption และการสญูเสยีรายไดจาก

การที่ตองหยดุทําธรุกรรมจากสาเหตุทีร่ะบบสารสนเทศและเครอืขายทาํงานไมไดอนัเนือ่งมาจากอปุกรณ DNS/DHCP/IPAM ออนแอ 

ไมแขง็แรง ทาํงานไมไดและหรอืทาํงานผดิพลาด เหมาะกบัศนูยขอมลูขนาดกลางและขนาดใหญทีม่จีาํนวนผูใชงานจาํนวนมากเกนิกวา 

500 รายขึ้นไปและเหมาะกับองคกรที่มีศูนยขอมูลของสํานักสาขาหลายสาขากระจายอยูตางพื้นที่

Internet Gateway และ Mobile Offload แบรนด Antlabs

Antlabs เปนผลติภณัฑ ซึง่มคีณุสมบตัเิปน Internet gateway ระดบั Enterprise สาํหรบัการจดัการผูใชงาน Wired และ Wireless 

โดยมลีกัษณะทีเ่รยีกวา Visitor-based Network คอืจะทาํใหการใชงาน Internet สาํหรบั user ทีเ่ขามาในพืน้ทีบ่รกิาร Wi-Fi ประเภท

ตาง ๆ ใชงานไดอยางเปนที่นาพอใจ โดยโซลูชั่นของ Antlabs สําหรับกลุมลูกคาแตละประเภทประกอบดวย

• โซลูชั่น Hospitality สําหรับกลุมลูกคา โรงแรม, Service Apartment, Exhibition Hall สามารถทํา Multi-tier QOS

เพือ่ใชจดัการ Internet Bandwidth ผาน Network ทัง้แบบ Wired และ Wireless สาํหรบัผูใชแตละประเภท ตวัอยางเชน

ลูกคาเขาพกัโรงแรมทัว่ไปสามารถใช Free Wi-Fi ได bandwidth 256 KB ตอคน สามารถใชงานไดรวม 24 ชัว่โมง หากเปน VIP

หรอืจายเพ่ิมจะได bandwidth 1 MB จนกวาจะ checkout  หรอืตองการทาํ Conference Call สามารถทาํ Fixed  Bandwidth 

ขนาด 2 MB ใหไดโดยไมมคีนอืน่มาแชร Bandwidth รวม นอกจากนีย้งัสามารถ Integrate รวมกบั Front Office Software 

ของโรงแรมชัน้นาํสวนใหญไดเชน Micros Fidelio, Opera ฯลฯ โดยไมตองเขยีนโปรแกรมเพิม่เตมิ เพือ่สงคาการใชงานหรอืแจง

เตอืนแขกทีเ่ขาพกัเรือ่งคาใชจายตาง ๆ อปุกรณสาํหรบัโซลชูัน่นีจ้ะมคีณุสมบตัเิบด็เสรจ็อยูใน Appliance เครือ่งเดยีว รวมถงึ

คุณสมบติัทีส่ามารถทาํ DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log management), Payment Gateway Interface และยงัสามารถทาํ

HA (High Availability) เพือ่ใหระบบสามารถใชงานได 24 ชัว่โมง โดยประมาณการ Device สงูสดุไมเกนิ 5,000 Devices

• โซลูช่ัน BYOD เหมาะสําหรับ Campus เชน มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการ Authentication และจัด QOS Profile

ใหเหมาะกบัอปุกรณตาง ๆ ไดทัง้ Notebook, Smart phone, Tablet  โดยม ีPortal ซึง่มขีนาดจอเหมาะกบัอปุกรณแตละ

ประเภท และสามารถระบุใหอุปกรณที่ออกจากบริเวณวง Network ไปแลว เมื่อนําเขามาใหมสามารถใชไดทันทีโดยไมตอง 

Login ใหมอีกครั้ง หากวาผูใชนั้น ๆ ยังมีสิทธิและโควตาในการใชงานอยู โซลูชั่นนี้จะมีคุณสมบัติเบ็ดเสร็จอยูใน Appliance 

เครื่องเดียวเหมือนโซลูชั่น Hospitality โดยประมาณการ Device สูงสุดไมเกิน 20,000 Devices

รายงานประจําป� 2561 29



• โซลูชั่น Carrier Wi-Fi เหมาะสําหรับ Provider ในการจัดการ Wi-Fi ที่ติดตั้งในพื้นที่บริเวณกวางเชน เทศบาลหรือจังหวัด 

ซึ่งจะมีรุนและอุปกรณเสริมจาก Antlabs เปนชุด Appliance หลายตัว โดยจะมีการสํารวจและออกแบบใหเหมาะกับ

ความตองการของโครงการ

• โซลูช่ัน Mobile Offload เปน โซลูชั่นสําหรับ Mobile Provider หรือ Campus ที่ปจจุบัน Mobile Provider มีการนํา

Wi-Fi Access Point ไปวางไวทดแทนการขยาย 3G Node ซึง่มรีาคาแพง โดยหากเครือ่งลกูขายสนบัสน ุprotocol EAP-SIM 

(เครือ่ง Mobile รุนใหมจะมทีัง้หมด) จะสามารถใช Internet 3G ของคายมอืถอืทีใ่ชอยูผาน Wi-Fi access point ทีใ่กลทีส่ดุ

ไดทันทีโดยไมตองใชผาน 3G Internet Node ซึ่งอาจมีผูใชงานจํานวนมากและอยูในระยะไกลกวา  

3. Web Conference  

ระบบการประชุมทางไกล Online ผานเครือขาย Internet ความเร็วสูง โดยสามารถทําการประชุมแบบเห็นภาพ ฟงเสียงและ

รับสงขอมูลไดในเวลาเดียวกัน ดวยความเร็วของเครือขาย 3G ,4G หรือ WIFI  ก็จะสามารถประชุมพรอมกันได ทุกสถานที่ทั่วโลก

หรือทุกเวลา อีกท้ังสามารถบันทึกการประชุมเปนคลิป VDO ไดและนําเสนองาน Presentation นําเสนอสินคา ผลิตภัณฑใหมๆ

แกลกูคาหรอืใชในการอบรมภายในบรษิทั บรกิาร Web Conference เปนระบบทีใ่ชงานงาย ทนัสมยัในยคุการตดิตอสือ่สารในปจจบุนั 

ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ในกรณีที่ตองเดินทางไปประชุมพรอม ๆ กัน  การใชงานและการติดตั้ง โปรแกรมที่

เครือ่งลกูขายไมยุงยากใชทรพัยากรของระบบนอย ประหยดังบประมาณโดยรวมของกจิการหรอืหนวยงาน ดวยความสามารถโดยรวม

ของระบบ Web Conference สามารถประยุกตใชกับทุกหนวยงานทั้งภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานราชการ ที่มีการบริหารงาน

แบบมีสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา

ระบบการสื่อสารทางไกล แบรนด V-Cube Web Conference

เปนชุดโปรแกรมระบบประชุมทางไกล Online ผานเครือขาย Internet เปนชุดโปรแกรมที่พัฒนาในประเทศญี่ปุนและไดรับ

การยอมรับวาใชงานงายจนมีผูนิยมเลือกใชงานเปนอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุน V-Cube มีความสามารถที่โดดเดน กวาชุดโปรแกรม

Web Conference อ่ืน ๆ  โดยม ีUser Interface ทีใ่ชงานงายแตกม็รีายละเอยีดครบถวนเพยีงพอทีจ่ะเลอืกใชสาํหรบังานการประชมุทางไกล 

Online นอกจากนี ้V-Cube ยงัมคีณุสมบตัทิีโ่ดดเดนกวาชดุโปรแกรม Web Conference อืน่ ๆ  เชน รองรบั 100 ผูใชงาน (Concurrent)

ตอ 1 หองประชุมดวยมาตรฐาน H.264/SVC สามารถทํา Auto Bandwidth Tuning ทําใหไดภาพและเสียงที่มีคุณภาพตลอดเวลา

รวมถึงสามารถแสดงภาพไดระดบั HD , ลดการเกดิเสยีงกองดวย Software Echo Canceller (SPEEX Wideband Audio), แบงระดบั

ผูใชงานแบบ Master Admin, Admin, User ทาํใหประยกุตการใชงานกบัหนวยงานรปูแบบ Multi Company, เขารหสัแบบ SSL 128 

bit เพิม่ความปลอดภยัในการใชงานผาน Internet , เชือ่มตอกบัระบบ Network Video Conference แบบ Hardware Endpoint

ทีใ่ช Protocol แบบ H.323 และ SIP เชือ่มโยงใชงานผานระบบ Speed recognition and Translation เพือ่แปลงคาํพดูเปนตวัอกัษรและ

ยงัสามารถแปลคาํพดูเปนภาษาอืน่ๆ ไ ด รองรบัการทาํงานดวยการโทรเขาและโทรออกโดยใชงานผานโทรศพัทพืน้ฐานและยงัมคีณุสมบตัิ

อกีหลายขอสําหรบัอาํนวยความสะดวกของผูใช ใหสามารถใชงานไดงาย และปจจบุนัผูใชงาน V Cube ในประเทศไทย โดยสวนมากเปนก

ลุมธรุกจิทีเ่ปนเครอืขายธรุกจิของประเทศญีปุ่น และในเรือ่ง คาใชจายลขิสทิธิใ์ชงานลกูคาสามารถเลอืกใชบรกิารไดทัง้แบบเชาใชรายป 

หรอืซือ้สทิธิก์ารใชแบบถาวร พรอมการตออายกุารใชงานแบบรายปทาํใหลกูคามทีางเลอืกในเรือ่งงบประมาณทีเ่หมาะสม บรษิทั ไอที

กรนี จํากดั (มหาชน) ไดรบัการแตงตัง้อยางเปนทางการ จาก V Cube ใหเปน Master Dealer (ตวัแทนคาสง) ในกลุมสนิคาตอไปนี้ 

- V Cube Meeting = ระบบประชุมทางไกล Online

- V Cube Seminar = ระบบถายทอดการประชุมสัมมนา Online

- V Cube Gate = ระบบสื่อสารสนทนาแบบเฉพาะกลุม (สื่อสาร ขอความ ภาพ VDO และ สติกเกอร)

- V Cube Box = อุปกรณ Appliance ระบบประชุมทางไกล Online

- V Cube LMS = ระบบการเรียนการสอนแบบ Online 

30 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ระบบ Web Conference , VDO Camera แบรนด AVER 

Aver เปนผูผลติจากประเทศไตหวนั มชีือ่เสยีงเปนทีย่อมรบัในเรือ่งของคณุภาพของกลอง ทีแ่สดงภาพไดความคมชดัระดบั Full HD  

สาํหรบัสนิคาทีบ่รษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั (มหาชน)  ไดรบัแตงตัง้ใหเปนตวัแทนจาํหนายแบบผูแทนกระจายสนิคาสงม ี2 รุน คอื VC520, 

VC320 โดยทั้งสองรุนเปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการประชุมทางไกลผาน Web Conference ความสามารถที่โดดเดนของอุปกรณ

คอืถกูออกแบบมาใหใชงานงายแบบ Plug and Play สามารถ Pan Tilt Zoom ภาพได Microphone รบัเสยีงพดูไดรอบทศิทางแบบ 

360 องศา และตัวลําโพงใหเสียงมีความชัดเจนสูง เพียงเชื่อมตอสาย USB เขากับคอมพิวเตอรก็สามารถใชงานไดอยางงายดายเหมาะ

สาํหรบัหองประชมุทีม่ขีนาดเลก็ ไปจนถงึหองประชมุ ทีม่ขีนาดใหญ EZMeetup, Skype™, Microsoft Lync™, Google Hangouts™, 

FaceTime, Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube ดวยการ

ประยกุตใชความสามารถอนัโดดเดนของ Software V Cube และอปุกรณ AVER VDO Camera เพือ่ใชงานระบบ Web Conference 

และปรับแตงใหสามารถใชงานรวมกัน ไดเปนอยางดี อีกทั้งดวยความสามารถของทีมงานที่มีพื้นฐานดานเครือขายและความปลอดภัย

ดานเครือขายทําใหการปรับแตงและใหคําปรึกษาดาน Technical Support  ทั้งกอนและหลังการขาย 

ระบบและอุปกรณสายสัญญาณ (Cabling System) แบรนด Panduit

Panduit มรีะบบอปุกรณสายสญัญาณและตูใสอปุกรณ (Cable and Cable Rack) คณุภาพสงูและมหีลายประเภทสาํหรบัการใช

งานในสภาพแวดลอมตาง ๆ มีทั้งสายสัญญาณที่เปนสายทองแดง CAT5E หรือ CAT6A หรือสาย Optic Fiber มีสายสัญญาณที่ใชใน

โรงงานท่ีออนไหวตอคลืน่แมเหลก็ไฟฟา สายสญัญาณทีต่ดิตัง้กบัเครือ่งมอืทีเ่คลือ่นทีห่รอืบดิไปมา สายสญัญาณทีต่ดิตัง้ในสภาพแวดลอม

ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นกวาปกติ หรือมีความชื้นหรือมีเคมีเปนตน  Panduit ยังมีอุปกรณเสริมของสายสัญญาณเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

ในการใชงาน ระบบการปองกันการถอดเปลี่ยนสลับสายสัญญาณโดยพลั้งเผลอหรือไมตั้งใจ ระบบการบริหารจัดการการติดตั้งใชงาน

สายสัญญาณที่ฉลาดเหมาะกับการเดินสายแลนในสํานักงาน ศูนยขอมูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

Uninterruptible Power Supply แบรนด Delta

ระบบอปุกรณปรบัสภาพและสาํรองพลงังานไฟฟาคณุภาพสงูของ Delta จาํหนายและใหบรกิารโดยบรษิทั Delta Green Industrial 

(Thailand) Company Limited ระบบสาํรองไฟฟาเปนสิง่จาํเปนสาํหรบัองคกรทกุประเภททีต่องการความตอเนือ่งของการทาํงานของ

อปุกรณทีใ่ชไฟฟา ไมวาจะเปนเครือ่งคอมพวิเตอร อปุกรณเครอืขาย เครือ่งพมิพมิพเครือ่งจกัรในโรงงาน สายพานลาํเลยีงเครือ่งมอืตาง 

ๆ ในหองผาตัดรวมถึงไฟสองสวาง ซึ่งหากเครื่องมือเหลานี้หยุดทํางานเนื่องจากขาดกระแสไฟฟาไปเลี้ยงแลว อาจหมายถึงการหยุด

ชะงกัของธรุกจิ การเสยีโอกาสในการผลติ การเสยีลกูคา หรอือาจตองเสยีเวลาในการทาํความสะอาดอปุกรณทีเ่กดิจากการของตกคาง

ในขบวนการผลิตและเสียเวลาในการเตรียมเครื่องใหเริ่มทํางานใหมซึ่งจะเสียทั้งเวลาและคาใชจายสูง หรืออาจหมายถึงชีวิตของคนไข

หรือหมายถึงคุณภาพของการบริการตาง ๆ ที่จะใหลูกคา

เครื่องสํารองไฟของ Delta มีทั้งรุนที่เปนระบบไฟฟา Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใชเทคโนโลยี True on-line, 

Double-conversion และใชเทคโลยีแบบ IGBT และ modular ups คือสามารถเพิ่มการใชงานไดตามความตองการของผูใชโดยมี

ขนาดตัง้แต 1 kVA จนถงึ 400kVA ม ีSoftware สามารถจดัการผาน network และสามารถจดัการ Shutdown Linux และ Windows 

server ตลอดจน Vmware ไดเมื่อมีเหตุการณที่ตองทําการ shutdown แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ Delta  ยังมี DCIM(Data Center 

Infrastructure Management) ซ่ึงเปนระบบศนูยขอมลูกลางรวบรวม คาการใชงานพลงังาน คาอณุหภมู ิความรอน ภาพจากกลองวงจรปด

ขอมูลการเขาออกของเจาหนาที่หอง Datacenter ตลอดจนสัญญาณจาก Fire Alarm และคาการใชงานของ Server และอุปกรณ 

Network ตาง ๆ มารวมแสดงผลในหองควบคมุโดยสามารถดงึคาตาง ๆ จากระยะไกลหรอืจากสาขาตาง ๆ  ไดผานเครือ่ขาย Network 

ทําใหผูดูแล Datacenter สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณในหอง Datacenter ไดอยางสมบูรณแบบ 
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การตลาดและการแขงขัน

การตลาด

บรษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั(มหาชน) มนีโยบายในการดาํเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนโดยเนนการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัสนิคาและลดขัน้ตอนการ

จดัจาํหนายเพือ่หลกีเลีย่งการแขงขนัดานราคา ในดานการตลาดไอทกีรนีจะรวมมอืกบัเจาของสนิคาในการสรางการรบัรูของตลาดในตวั

ของสินคา โดยการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ จัดสัมมนาใหขอมูลสินคาแกคูคาและลูกคา รวมถึงการจัดอบรมดานเทคนิคเปนตน ในดาน

การจัดจําหนายไอทีกรีนจะรวมมือกับคูคาในการรวมแสดงสินคา การเยี่ยมและนําเสนอการขายตอลูกคา การทําโปรโมชั่น บริษัทได

สรางชื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ ในดานการเปนคูคาที่ดี มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ซื่อสัตยเชื่อถือและไววางใจได โดยการเลือกทําตลาด

สินคาท่ีมีคุณภาพ การเลือกสรรและการพัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่องใหมีการทํางานและพฤติกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับ

ปรัชญาในการทํางานของบริษัท ฯ ที่เนนความตอเน่ืองในการทําธุรกิจ (Continuity) ความเชื่อมั่นไวใจได (Reliability) ความมั่นคง 

(Stability) และความนาเชื่อถือสามารถคาดการณได (Predictability)

กลยุทธการแขงขัน มีดังนี้

1. ดานสินคาและบริการ

เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาในการทําธุรกิจ บริษัท ฯ เนนการกําหนดประเภทของสินคาและบริการที่จะนํามาจําหนายซึ่งจะตอง

เปนสินคาที่ตอบสนองความตองการของตลาดในปจจุบันและตอบสนองแนวโนมตลาดที่กําลังเกิดขึ้น และควรเปนสินคาที่เกื้อหนุนซึ่ง

กันและกัน (Complimentary) และตองเปนสินคาที่ตองการประเภทของความเชี่ยวชาญและความชํานาญของบุคลากรใกลเคียงกัน

เพือ่ทีจ่ะสรางความชาํนาญและความเชีย่วชาญในการใหบรกิารในตวับคุคลากรไดอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถสรางความมัน่ใจในการ

ใหบริการกับลูกคา คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพทั้งดานตัวสินคาและบริษัทผูผลิต สินคาที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของตลาด

มคีณุภาพสงู และมศีกัยภาพทางการตลาดสงู มกีลยทุธ มอีนาคต เปนสนิคาแบรนดทีต่องการชงิตลาดหรอืเจาะตลาดของแบรนดทีเ่ปนผูนาํ

คือเปนแบรนดทาทายผูนํา (Challenging Brand) ในชวงปที่ผาน ๆ มาและป 2561 บริษัท ฯ มุงตอบสนองเทคโนโลยียุคใหมในเรื่อง

Digital transformation การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนการสรางกระบวนการใหมใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน

ไมเพยีงแตเปนการนาํเทคโนโลยเีขาทาํซํา้บรกิารทีม่อียูในรปูแบบดจิทิลัเทานัน้ แตเปนการใชเทคโนโลยเีพือ่เปลีย่นแปลงบรกิารดงักลาว

จากส่ิงท่ีมีอยูใหเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม แตเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ transform ไดตลอดเวลา ดังนั้นการนําเอาเทคโนโลยีเขา

มาใชงานจึงควรมุงเนนไปที่การต้ังเปาหมายที่ชัดเจนสําหรับอนาคต แทนที่จะมุงเนนไปที่กลยุทธแคสําหรับวิสัยทัศนนั้น ๆ และยังคง

ยึดมั่นในนโยบายของรัฐในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ไดแกการคาดวยอิเลคโทรนิคและการ

ใชเทคโนโลยไีอท ีเพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานและสรางความสามารถในการแขงขนั ซึง่จะแตกยอยไปเปนระบบคอมพวิเตอร

สาํหรบังานสาํนกังาน งานขาย งานผลติ การนาํไอทมีาชวยในไลนผลติหรอื shop floor (Industry Automation) การคาแบบออนไลน 

Internet Banking การทําเว็บไซตขององคกร การใชเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสารภายในองคกรกับภายนอกองคกร การทํางาน

ระยะไกลจากภายนอกองคกร (Remote Workforce หรือ Workforce Mobility) ระบบความปลอดภัยของขอมูล (IT Security)

ระบบขอมลูแบบคลาวด ระบบ Web Conference เปนตน ซึง่บรษิทักไ็ดเปนตวัแทนสนิคาหลายตวัตามทีไ่ดกลาวมาแลว เชน Fortinet, 

Alcatel-Lucent, HPE  Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta, Panduit เปนตน นอกจากนี้บริษัท

เริ่มวางฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ เชน Hyper Convergence, Software Defined Network, Internet of Things (IoT) และ

บริษัทก็จะเสาะหาคัดเลือกสินคาใหม ๆ ที่สนับสนุนแนวโนมที่กลาวไปแลวเพิ่มเติมอีกดวย 

32 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



2. ดานพนักงาน

พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ฯ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสรางและสงมอบคุณคาใหกับสินคาและการจัดจําหนาย 

พนักงานจะไดรับการคัดสรรมาจากกลุมผูที่มีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และตองสามารถทํางานเปนทีมและเมื่อไดรับ

บรรจุในทีมงานแลว จะไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับสินคาโดยตรงจากเจาของสินคาและจากผูรวมงานในทีมงาน บริษัทมีเปาหมาย

ที่ชัดเจนในการใหพนักงานสวนใหญผานการรับรองความรูความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผูผลิตสินคาที่บริษัทฯ

เปนตัวแทนจําหนาย (Certified Training) พนักงานแตละทานจะไดรับการกําหนดตัวสินคาที่จะตองรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อจะได

พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญในสินคาและเปนหลักในการใหบริการเกี่ยวกับสินคานั้น ๆ และจะเปนผูถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ

ใหกับทีมงานทานอื่น ๆ เพื่อชวยกันพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญรวมกัน สามารถทํางานทดแทนกันไดและสามารถทํางานในลักษณะ

เสนองานเปนระบบโดยรวม (Solution หรอื System) ได สามารถใหคาํปรกึษา การบรกิารและตอบคาํถามใหกบัลกูคาไดไมวาจะเปน

ดานทางเทคนคิของสนิคาแตละชนดิหรอืปญหาของระบบทีเ่สนอไดอยางถกูตองและรวดเรว็ นอกเหนอืจากนัน้พนกังานตองสามารถทาํ

หนาที่เปนผูอบรม (Trainer) ความรูเกี่ยวกับสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหกับผูจําหนายชวงหรือลูกคาได  

บริษัท มีนโยบายในการรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัท ทั้งในเรื่องผลตอบแทนในการทํางาน การเติบโตในสายงาน สวัสดิการ 

สภาพแวดลอมการทํางาน การใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง การบริหารงานภายในบริษัทตลอดจนการสรางใหเกิดความสัมพันธที่ดี

ระหวางทีมงานเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการทํางานและการใหบริการโดยไมเปลี่ยนบุคลากรผูใหบริการบอยนัก

3. ดานชองทางการจําหนาย

บริษัท จําหนายสินคาโดยผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัทรวมคาหรือคูคา (Dealer หรือ Reseller หรือ Partner) รวมเรียกวา

“คูคา” ซึง่ไดแกบรษิทัทีจ่าํหนายและตดิตัง้ระบบอปุกรณคอมพวิเตอรและเครอืขาย (Network Integrator) หรอืเปนบรษิทัทีจ่าํหนาย

และติดตั้งระบบอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยบริษัทจะ

คัดสรรผูรวมคาโดยมุงเนนคุณภาพ เนนความตั้งใจในการทําธุรกิจไมเนนขนาดของบริษัท บริษัทจะทํางานรวมกันกับผูรวมคาอยาง

ยติุธรรมและเสมอภาค มกีฏเกณฑกตกิาในการทาํธรุกจิ และตดัสนิใจบนกตกิาทีว่างไวทาํใหสามารถเปนทีค่าดการณได (Predictability)

ของผูรวมคา ซึ่งจะทําใหเกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือซึ่งกันและกันในระยะยาว เพื่อสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ นอกเหนอืจากการเพิม่บคุคลากรดานการตลาดแลวบรษิทัจะเพิม่บคุคลากรเพือ่ตดิตอตรงถงึลกูคา (Direct Touch) เพือ่พฒันา

โอกาสในการขายในลูกคาสําคัญใหญ ๆ เปนการสนับสนุนการสราง Sales Leads ใหกับคูคาของบริษัท 

4. ดานการสนับสนุนการจําหนายสินคา

บรษิทั มนีโยบายการจดักจิกรรมเพือ่ใหขาวสารเกีย่วกบัสนิคา (Create Product and Brand Awareness)  การกระตุนตลาดและ

สรางความตองการใหกบักลุมลกูคาเปาหมาย (Demand Generation Activities) ซึง่ไดแกการจดัสมัมนาดานเทคนคิเกีย่วกบัตวัสนิคา

ใหกับกลุมลูกคาเปาหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงานสัมมนาดานเทคนิครวมกับตัวแทนจําหนายสําหรับลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม 

การเขารวมงานนิทรรศการเพื่อแสดงสินคาและการใชงาน (Exhibition and Trade Show) การใหขอมูลเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของสินคาและนําไปใชในงานจริงผานชองทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส (E-mail) และเว็ปไซตประชาสัมพันธ

ในป 2561 บริษัท ขยายตลาดไปในตางจังหวัดและประเทศใกลเคียงที่กําลังเติบโตใหมากขึ้น โดยการมีบุคลากรประจําในพื้นที่

เพื่อเปนตัวแทนของบริษัท ในการศึกษาความตองการของตลาดและพัฒนาโอกาสในการทําธุรกิจ การใหขอมูลของบริษัท และสินคา

แกตลาด การคัดเลือก สนับสนุนและรวมมือในการทําธุรกิจกับบริษัทคูคาในพื้นที่  เพื่อสรางการรับรู สรางความมั่นใจและใหบริการที่

เหมาะสมและทันทวงทีตอคูคาและลูกคาในพื้นที่  ซึ่งไดเริ่มทําที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนเปนพื้นที่แรก เริ่มดวยการมีสํานักงาน

สาขาที่ขอนแกนมีแผนจะเปดสาขาใหมที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง และมีแผนจะทําธุรกิจแบบ Home Office ในเขตภาคเหนือ

และภาคใต  บริษัทไดต้ังสํานักงานตัวแทนที่เมืองนครเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแผนที่จะตั้ง

สํานักงานสาขาที่ พมา และกัมพูชา ตอไป
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5. ดานราคา

เนือ่งจากบรษิทั เนนคณุภาพและการสรางมลูคา/คณุคาเพิม่ (Value added) แกสนิคาและการบรกิาร จงึไมมนีโยบายการแขงขนั

ทางดานราคา อยางไรก็ตามบริษัทพยายามบริหารตนทุนสินคาใหอยูในระดับตํ่า โดยมีการบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และ

ยังไดประโยชนจากการที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลดความจําเปนที่จะตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือการบริการจาก

ตางประเทศ ทําใหบริษัทมีศักยภาพที่จะแขงขันดานราคา หากมีความจําเปน และสงผลดีตอสภาวะการทํากําไรของบริษัทในที่สุด 

6. ดานการควบคุมสินเชื่อ

การใหเครดิตกับลูกคา บริษัท เนนนโยบายการใหวงเงินแกคูคาที่มีความนาเชื่อถือในลักษณะยืดหยุนเพื่อใหเกิดความคลองตัวใน

การทาํตลาดรวมกนัและจะใชนโยบายเขมงวดกบัคูคาทีเ่ริม่มกีารผดินดัการชาํระเงนิ การพจิารณาใหวงเงนิเครดติของลกูคาแตละรายจะ

ใหตามความนาเชือ่ถอืในการดาํเนนิธรุกจิ โดยพจิารณาขอมลูไดแก ผลประกอบการยอนหลงั 2 ป ทนุจดทะเบยีน รายการฝากถอนเงนิ

ในบญัช ี(Bank Statement) เพือ่นาํมาประกอบการตดัสนิใจในการใหวงเงนิเครดติ นอกจากนัน้จะพจิารณาประวตั ิความตัง้ใจในการ

ทาํธรุกจิและการบรหิารงานของผูบรหิารของลกูคา สวนลกูคารายใหมทีย่งัไมเคยทาํธรุกจิมากอนจะพยายามทาํการซือ้ขายเปนเงนิสด

ในครั้งแรก เพื่อดูผลการทํางานรวมกันไประยะหนึ่งแลวจึงจะพิจารณาใหเครดิตตอไป ที่ผานมาบริษัทมีหนี้เสียนอยมาก

ธรุกจิการใหบรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited: INEC)

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

หนวยธรุกจิใหบรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (Service) ดาํเนนิงานภายใตบรษิทั INEC (Intelligent  Enterprise Computing  

Limited) ประกอบธุรกิจดานการใหบริการระบบสารสนเทศ พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับงานดานไอทีแบบครบวงจร 

(IT Total Service Solutions) โดยการนําเสนอบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับลูกคา และสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

(Turnkey Solution) ทั้งหมด 4 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. ธุรกิจบริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบํารุงรักษา (Maintenance)

2. บรกิารหลงัการขายโดยสญัญาการบรกิารบาํรงุรกัษาระบบคอมพวิเตอรตามระยะเวลาทีต่กลงกนัลกูคา ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัจาง

บรกิารอยูในชวงเวลา 1, 3, 5 ป โดยใหบรกิารถงึสถานทีข่องลกูคา (Onsite & Offsite Service) โดยแบงการบรกิารออกเปน 

2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก 

2.1 Corrective maintenance คอื การใหบรกิารแกไขปญหาใหกบัลกูคาในกรณเีกดิปญหากบัระบบหรอืการใชงานอปุกรณ 

2.2 Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ เพื่อปองกันหรือลดการเกิดปญหาของ

อุปกรณ (Hardware) รวมถึงการปรับปรุง (Software) การ Update Patch และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

(Performance Tuning and Customization) โดยมีการกําหนดการไวกอนลวงหนา เชน ทุก ๆ เดือน 3 เดือน หรือ 

6 เดือน เปนตน

3. ธุรกิจบริการดานการบริหารโครงการ (Project Management)

 ธุรกิจการใหบริการดานการบริหารโครงการ เปนการใหการบริการวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร

โดยคาํนงึถงึทรพัยากรของบรษิทัทีม่อียูอยางจาํกดั เพือ่ใหเกดิประโยชนและประสทิธภิาพสงูสดุ และเพือ่ใหสงมอบสนิคาและ

บริการใหกับลูกคา ตรงตอเวลา และเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

4. การใหบริการครบวงจรทั้งระบบสารสนเทศ (Total IT Outsourcing Service) 

 การใหบรกิารเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ ทีท่นัสมยัในแบบ Integrated Solutions ไดแก การพฒันา การออกแบบ การตดิตัง้ 

การบรหิารโครงการ และการฝกอบรม ทัง้ดานเทคนคิและการใชงาน และพรอมทัง้ใหคาํปรกึษาและแกปญหาใหกบังานบรกิาร

ไอทแีบบครบวงจร โดยการเลอืกสรรผลติภณัฑและบรกิารทีเ่ปนทีย่อมรบัจากทัว่โลกซึง่สามารถประยกุตใชงานเพือ่ความเหมาะ

สมตามความตองการของลูกคา

34 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



บริการผลิตภัณฑ (Product Service) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ 

4.1 ฮารดแวร ไดแก คอมพวิเตอรแมขาย (Server, Storage) คอมพวิเตอรลกูขาย (Desktop, Notebook, Peripherals, Mobile 

Tablet) พรอมอปุกรณเชือ่มโยงเครอืขายและอปุกรณรกัษาความปลอดภยัระบบ (Network Switch, Firewall, IPS, 

Load balance) 

ซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวร (Operating System, Database, Middleware) รวมถงึโปรแกรมสาํเรจ็รปูสาํหรบังานตาง ๆ  เชน ERP, CRM, 

Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & Work Flow Management, Business Intelligence, Symantec, VMWare

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company Limited: TVT)

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

หนวยธรุกิจระบบสนับสนุนธรุกิจโทรคมนาคม (Telecommunication’s Business Supporting System) ดาํเนนิงานภายใตชือ่บรษิทั

ทีวีเทเลคอม จํากัด (TV Telecom Co., Ltd.หรือ TVT) โดยทําธุรกิจการเปนที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ ติดตั้ง พัฒนาระบบ 

บริหารโครงการ และบํารุงรักษาดานระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ (Business Supporting System หรือ BSS) ใหแกหนวยงาน

ที่ใหบริการโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร ไดแกระบบบิลลิ่งสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Billing System for Mobile 

Business) ระบบคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Number Portability System) ระบบเติมเงิน Online ของโทรศัพท

เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ Wifi เปนตน

นอกจากใหบริการพัฒนาและติดตั้งระบบแลว หนวยธุรกิจ TVT ยังใหบริการแบบ Outsourcing และบํารุงรักษาระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมตามระยะเวลาทีต่กลงกบัลกูคา ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัประกนัอยูในชวงเวลา 1-3 ป โดยใหบรกิารถงึสถานทีข่องลกูคา (Onsite 

Service) โดยแบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก 

1. Corrective maintenance คือ การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาระบบใหกับลูกคา

2. Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชวงเวลาที่ลูกคากําหนด  เชน 3-6 เดือน 

ธรุกจิจาํหนาย ตดิตัง้ วางระบบ และใหคาํปรกึษาดานโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group Company Limited: SIG)

เปนกจิการรวมคาสาํหรบัธรุกจิทีเ่กีย่วกบัระบบโทรคมนาคม และโทรศพัทเคลือ่นที ่ภายใตชือ่ บรษิทั สงิหคอม อนิเตอร กรุป จาํกดั 

(Singhcom Inter Group Co., Ltd. or SIG) จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ 2559 โดย IRCP มสีดัสวนการรวมลงทนุอยูทีร่อยละ 51

ของทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ธุรกจิจําหนาย ตดิตัง้ วางระบบ และใหคาํปรกึษาดานโทรคมนาคม ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนผูใหบรกิารทางดาน

การออกแบบ ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่อปุกรณ บาํรงุรกัษา การทดสอบอปุกรณและทดสอบระบบเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นที ่และระบบทาง

ดานโทรคมนาคม รวมถงึเปนผูใหบรกิารออกแบบกอสรางสถานฐีาน ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่เตมิ อปุกรณรบัสงสญัญาณเครอืขายโทรศพัท

เคลื่อนที่ ระบบไฟฟา และระบบโทรคมนาคม 

 

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย

กลุมเปาหมายทีส่าํคญัของ SIG ไดแกกลุมบรษิทัทีเ่ปนผูไดรบัสมัปทานระบบเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นที ่คอื AWN และ ERICSON 

(True & DTAC)  โดย SIG เปนผูรับเหมาชวง มีหนาที่หลักในการติดตั้งอุปกรณ และทดสอบระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่

ไดรับมอบหมายทั่วประเทศ

รายงานประจําป� 2561 35



ป�จจัยความเสี่ยง
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มุงเสริมสรางการเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืนในกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร  บรษิทัตระหนกัถงึผลกระทบของปจจยัเสีย่งทีอ่าจสงผลกระทบตอบรษิทัและผูมสีวนไดเสยีอยางสมํา่เสมอ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล (Risk Management and Governance Committee) จงึไดกาํหนดและมอบหมายให

คณะทาํงานบรหิารความเส่ียง (Risk Management Team) ตดิตามผลการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่งและประเมนิเหตกุารณความเสีย่งทีส่าํคญั

ที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจในแตละชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ  โดยผูบริหารระดับสูงไดกํากับและดูแลใหมีการจัดการความเสี่ยงตางๆ

เพื่อใหมั่นใจวา สามารถปองกันและลดผลกระทบความเสี่ยงในสถานการณตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ปจจัยความเสี่ยง มีดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ดวยปจจบุนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการแขงขนัในกลุมธรุกจิเทคโนโลยแีละการสือ่สาร มกีารเปลีย่นแปลงและแขงขนั

อยูในเกณฑสงู เพือ่เปนการลดความเสีย่ง บรษิทัจงึปรบักลยทุธเพือ่ใหบรรลเุปาหมายโดยใหทมีวศิวกร พนกังานขาย ศกึษาและตดิตาม

การพัฒนาการทางเทคโนโลยี และเขารวมการสัมมานาทางวิชาการตางๆ เพื่อใหอยูในฐานะผูนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และตอง

ทํางานใกลชิดกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อใหเขาใจเทคโนโลยีและการพัฒนา 

1.2  ความเสี่ยงจากการแขงขัน

เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในปจจุบันมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องของราคา ซึ่งจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอผลกาํไรของกลุมบรษิทัทีม่แีนวโนมวาจะลดลงในอนาคต  ดงันัน้ บรษิทัจงึไดพยายามขยายพนัธมติรในการจดัหาผลติภณัฑ

ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ชวยในการลดตนทุนและตรงตามความตองการของลูกคา ทั้งนี้ไมเพียงแตลูกคาจะไดผลิตภัณฑที่

มีคุณภาพ แตยังสามารถสรางผลกําไรใหกับกลุมบริษัทอีกดวย

1.3  ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคา

ปจจบุนับรษิทั ไดรบัการแตงตัง้เปนตวัแทนจาํหนายสนิคาหลายรายการ ทัง้สนิคา Telecom, IT , Digital Broadcast และตวัแทน

ในการผลติซํา้ซอฟแวรจาก Microsoft  อยางไรกต็าม สญัญาการแตงตัง้ตวัแทนจาํหนายเปนสญัญาทีม่รีะยะเวลาสิน้สดุ และจะมกีาร

พจิารณาตอสัญญา  ดงันัน้  กรณทีีคู่คามกีารเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืไมประสงคทีจ่ะจาํหนายหรอืมเีหตอุนัทาํใหไมสามารถจดัหาสนิคา

และบรกิารใหแกบรษิทั อาจเปนสาเหตใุหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืยกเลกิสญัญาจากคูสญัญาได ทางกลุมบรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะลด

ความเส่ียงดวยการทบทวนสญัญา และวางแผนงานการจาํหนายรวมกบัคูสญัญาถงึแนวทางปฏบิตัติามเงือ่นไขอยางสมํา่เสมอ รวมทัง้การ

หาผลิตภัณฑใหมๆ  เพิม่เตมิ

จากการที่บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับคูคามาตลอด ในการเปนคูคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา หากคูคาตองการยกเลิกสัญญา

คูคาจะแจงใหบรษิทัทราบลวงหนา นอกจากน้ี บริษทัยงัมผีลติภณัฑอืน่ๆ จาํหนายอกีหลายรายการและสวนใหญมผีูจดัจาํหนายมากกวา 1 ราย

ดงันัน้ จึงมคีวามยดืหยุนในการเปลีย่นคูคาหากมคีวามจาํเปน จงึสามารถกระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิคูคารายเดยีวได 

1.4  ความเสี่ยงดานลูกคา

รายรบัสวนใหญมาจากการขายและตดิตัง้ใหกบัองคกรภาครฐัไมมากราย  แตในปจจบุนัมคีูแขงมากขึน้ ดงันัน้หากบรษิทัไมสามารถ

ขายกบัลกูคาหลกัไดหลายครัง้ อาจจะสญูเสยีลกูคารายดงักลาวไป และหากยงัไมสามารถหาลกูคารายอืน่มาทดแทนได กจ็ะมผีลกระทบ

ตอรายไดของบรษิทั บรษิทัจงึพยายามสรางยอดขายกบัลกูคาหลกัโดยพยายามเสนอขายการบรกิารบาํรงุรกัษา(MA), การบรกิารใหเชา

การรวมทุน  รวมถึงการพยายามขยายฐานลูกคาใหมๆ เพิ่ม  เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคานอยราย
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1.5  ความเสี่ยงจากการสินคาลาสมัย

เปนที่ทราบกันดีวาสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีโอกาสลาสมัยสูง การที่ตองจัดเก็บสินคาจึงมีความเสี่ยงสูง บริษัทไมมีนโยบายใน

การจัดเก็บสินคาที่เปนงานโครงการ จึงไมเกิดปญหาสินคาลาสมัยในสวนงานนี้  

 

1.6  ความเสี่ยงดานการลงทุน

บรษิทั มนีโยบายลงทนุ ขยายธรุกจิในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมตางๆ  เพือ่เสรมิสรางความแขง็แกรงและเพิม่รายไดธรุกจิ บรษิทัจงึ

มีความเสี่ยงดานการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ไมสามารถสรางยอดขายและใหผลตอบแทนการลงทุน

ไมเปนตามเปาหมาย จะสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจ มีคาใชจายเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงินของบริษัท  บริษัทไดเพิ่มความระมัดระวังเปนอยางมากกอนการรวมดําเนินธุรกิจ ทําการศึกษาขอดี-ขอเสีย พิจารณา

อัตราผลตอบแทน และศึกษาถึงขอกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางรอบคอบกอนการลงทุน และใหกรรมการของบริษัทเขา

รวมเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนของบริษัทอยางเต็มที่

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risks)

2.1  ความเสี่ยงดานบุคลากร

ธรุกจิเทคโนโลยแีละการสือ่สาร จาํเปนตองมบีคุลากรผูเชีย่วชาญในการแนะนาํ ใหคาํปรกึษา การออกแบบ และการดาํเนนิงานทัง้

ทางดานการตลาด วศิวกรรม และการบรหิารโครงการ พนกังานสวนใหญแตละคนมปีระสบการณการทาํงานไมนอยกวา 4 ป บรษิทัจงึให

ความสาํคญัในการพฒันาบคุลากรอยางตอเนือ่ง เพือ่รองรบัการแขงขนัและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีโดยเนนการพฒันาพนกังาน

ในทุกระดบัใหมทีกัษะในแตละตาํแหนงหนาที(่Skill Set) และวฒันธรรมการทาํงานรวมกนัเปนทมี (Team Work)

เพือ่เปนการรกัษาทรพัยากรบคุคล บรษิทัมรีปูแบบการจงูใจ สวสัดกิารและใหสภาพแวดลอมการทาํงานทีด่ ี บรษิทัไดปรบัโครงสรางองคกร

ใหสอดรบักบัแขงขนัและสงเสรมิการพฒันาความสามารถของบคุลกรแตละทมี  มรีะบบทดแทนกนัหากเกดิกรณพีนกังานหลกัไมพรอม

ทํางานก็สามารถมีพนักงานทดแทนไดในทันที และทุก 1-2 สัปดาหจะมีการประชุมระดับผูบริหารหนวยเปนการภายใน เพื่อรับทราบ

คยุปญหาท่ีเกดิขึน้ และกาํหนดมาตรการทีจ่าํเปนเพือ่ลดปญหาในการทาํงาน

2.2  ความเสี่ยงดานการสงมอบโครงการ

การสงมอบงานโครงการของหนวยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน ตามทีก่าํหนดในสญัญา ถอืเปนความทาทายทีก่ลุมบรษิทั

ใหความสาํคญัเปนอยางยิง่ เนือ่งจากมอีตัราคาปรบัคอนขางสงู ซึง่เปนผลทาํใหตนทนุสงูขึน้  สาเหตหุลกัของความลาชาในการสงมอบ

มกัมาจากปจจัยทีอ่ยูเหนือการควบคมุ อาทเิชน การสงของจากคูคา ความไมพรอมของสถานทีท่ีจ่ะตดิตัง้ การเปลีย่นแปลงรุนอปุกรณ เปนตน 

การบรหิารจัดการโครงการตองอาศยัการตดิตามโครงการอยางใกลชดิ ตองมคีวามเขาใจถงึวตัถปุระสงคและเปาหมายของโครงการ รวมถงึ

ตองกาํหนดขัน้ตอน วธิกีารตรวจรบั เอกสารประกอบ รวมถงึการประสานงาน เพือ่ใหผูเกีย่วของมคีวามเขาใจทัง้ทมีงานบรษิทัและลกูคา

จึงจะสามารถลดผลกระทบตางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได

บรษิทัไดเพิม่ความระมดัระวงักบัโครงการทีม่อียูในปจจบุนั และเพิม่การปองกนัโครงการใหม ๆ โดยไดกาํหนดและปรบัปรงุขัน้ตอน

ปฏบิตังิานทัง้กอนการดําเนินงานโครงการ ระหวางการดาํเนนิงาน การบรหิารโครงการ การสงมอบงานระหวางกนั โดยมคีวบคมุและตดิตาม

อยางใกลชิดและรายงานสถานะตามคาบเวลาทีก่าํหนด เพือ่ใหงานทัง้หมดถกูสงมอบตามกาํหนดตามกรอบระยะเวลา ทัง้นีบ้รษิทัไดจดัตัง้

คณะกรรมการบรหิารงานโครงการ ประกอบดวยผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัทกุฝาย โดยมหีนาที ่ดงันี้

• ประชุมพิจารณา ประเมินความเสี่ยงโครงการ 

• ประชุมพิจารณา ตนทุน แรงงาน และระยะเวลาของโครงการ 

• ควบคุมการบริหารงานของโครงการใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลาสัญญา

• ควบคุมการใชจายเงินตามงบประมาณของโครงการ

• ประเมินสถานการณ และแจงความคืบหนาของโครงการตอประธานเจาหนาที่บริหาร
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2.3 ความเสี่ยงดานรายไดจากงานประเภทโครงการ

รายไดจากงานประเภทโครงการสวนใหญมาจากการประมูลงานของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจาก

การจัดซื้อจัดจางจากทางหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น รายไดสวนนี้ของกลุมบริษัทจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการ

ชนะการประมูลโครงการ นโยบายการลงทุน งบประมาณของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถานการณทางการเมือง

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ

บริษัท พยายามขยายฐานลูกคาไปยังกลุมราชการอ่ืนๆ  และธุรกิจเอกชน  เขารวมกับมหาลัยในการเขารวมสรางโครงการใหมๆ

ในการนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาชวยในการจดัการบรหิารเพือ่การบรหิารจดัการทีร่วดเรว็ ลดคาใชจาย และเปนปจจบุนั (Real Time) 

2.4 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา

การบอกเลกิสญัญาเนือ่งจากการทาํงานลาชา ไมเปนไปตามทีก่าํหนดไวในสญัญา เปนเหตใุหบรษิทัทาํการตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญจากสวนงานที่ไดทําเสร็จไปแลวในปกอนๆ ตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินป 2560, 2561

จากกรณดีงักลาว ทางคณะกรรมการบรหิารงานโครงการทีป่ระกอบดวยผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัทกุฝายรวมกนัประชมุพจิารณา

ความเสี่ยงโครงการที่มีแนวโนมวาจะสามารถสงมอบไดตามสัญญา หรือมีแนวโนมวาจะถูกยกเลิกโครงการ คณะกรรมการบริหาร

โครงการจะมีการพิจารณาต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และรายงานโครงการที่มีปญหาและที่คาด

วาจะมีปญหาตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ความเสี่ยงดานการเงิน

3.1 ความเสี่ยงดานลูกหนี้

จากความเส่ียงจากการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามกําหนดระยะเวลาสัญญาของงานที่เปนประเภทโครงการ จะสงผลผลกระ

ทบอีกดานหนึ่งคือ ไมสามารถเรียกชําระหน้ีได หรือเสี่ยงจากการถูกปรับเนื่องจากสงงานลาชาจากงานที่ทําเสร็จแลว รวมถึงอาจเกิด

ภาระดอกเบี้ยอันเนื่องจากกระแสเงินเขาไมเปนตามที่ประมาณการ  

3.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

โดยทั่วไปในการทําโครงการ บริษัทตองประมาณการตนทุนโครงการลวงหนา เพื่อจะใชในการยื่นประมูลงานโครงการ

ซึง่หากมรีายการใดทีต่องนาํเขาจากตางประเทศ ตนทนุของโครงการอาจไดรบัผลกระทบ อนัเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตางประเทศ บริษัทไดกําหนดวิธีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังนี้

1. ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ม ในการคํานวณตนทุนโครงการ

2. การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมทั้งจํานวน

3.3  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

จากการท่ีบรษิทัมสีดัสวนจากรายไดของโครงการอยูทีร่อยละ 90 และเกอืบทัง้หมดเปนรายไดจากหนวยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิ  

แตเนือ่งจากขัน้ตอนการชาํระเงนิของหนวยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิ อาจไมสอดคลองกบัการชาํระคาสนิคาและบรกิารทีใ่ชในโครงการ

ซึง่อาจทาํใหกลุมบรษิทัขาดสภาพคลอง บรษิทัไดทาํการจดัหาเงนิทนุเพือ่ใชในการดาํเนนิงานโครงการ โดยใชวงเงนิสนิเชือ่กบัทางธนาคาร

ซึ่งปจจุบันบริษัทไดมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยหลายแหง

38 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



3.4 ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk)

การประกอบธุรกิจของบริษัท อยูภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย (“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากกฎเกณฑ กฎหมาย

รวมทั้งการกํากับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ดานการแขงขัน ตนทุนทางการเงิน และผลการดําเนินงาน

การไมปฏบิตัติามกฎเกณฑ หรือ ฝาฝน หรือการประมาทเลนิเลอ อาจทาํใหบรษิทัถกูภาคทณัฑ หรอื ลงโทษได ดงันัน้ เพือ่ปองกนัความเสีย่ง

ดงักลาว บรษิทัไดมอบหมายใหฝายกาํกบัและตรวจสอบ ซึง่เปนหนวยงานทีเ่ปนอสิระจากโครงสรางการบรหิารงาน ทาํหนาทีใ่นการควบคมุ

ดแูลและตดิตามใหหนวยงานตางๆ ปฏบิตังิานใหเปนไปตามกฎขอบงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานทางราชการตางๆ

นโยบาย และระเบยีบของบรษิทั ตดิตามการเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎเกณฑของทางการ และแจงใหหนวยงาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของไดรบัทราบ

และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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โครงสร�างเงินทุน

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 

 ทุนจดทะเบียน  : 320,536,266 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 320,536,266 หุน 

     มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

 ทุนที่ออกและชําระแลว : 254,299,746 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 254,299,746 หุน 

     มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

2. ผูถือหุน
รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังตอไปนี้

สัดสวน (รอยละ)
ลาํดับ ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (หุน) % หุน
1 นายวิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต 19,019,600 7.479
2 นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787
3 นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390
4 นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878
5 นายณรงค ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.105
6 นายนันทพันธ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376
7 นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376
8 นายยงยุทธ พัวประเสริฐ 2,977,000 1.171
9 นายอนันต อัครพุทธิพร 2,952,800 1.161
10 นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120

หมายเหตุ  : ผูถือหุนลําดับที่ 2, 3 และ 4 เปนบุคคลที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 

3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ 

ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวย เวนแตบริษัท มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งนโยบายดังกลาว

ไดปรับใชกับบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทดวย

ขอมลูการเปรยีบเทยีบการจายเงนิปนผลของบรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในป 2559-2561 ดงันี้

(หนวย พันบาท)

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2561 ป 2560 ป 2559

กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (37,984) (19,559) (132,432)

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - 3 

กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสํารองตามกฎหมาย (37,984) (19,559) (132,435)

เงินปนผล จายจากผลการดําเนินงานประจําป งดจายเงินปนผล งดจายเงินปนผล งดจายเงินปนผล

เงินปนผล จายจากกําไรสะสม - - -

รวมเงินปนผลประจําป - - - 

สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00

40 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



โครงสร�างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 4 

ชดุ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิารของบรษิทั มคีณุสมบตัคิรบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราช

บญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุทีเ่กีย่วของ ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุตางๆ ของบรษิทั มดีงันี้

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย กรรมการรวม 7 คน ดังนี้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1 นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2 นายศิวะ แสงมณี กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ1 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. นายดล เหตระกูล กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

6. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการ

7. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ2 กรรมการ

หมายเหตุ

1 เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 แทนนายจิตรเกษม งามนิล

2. เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 แทนนายวุฒิพงษ โมฬชาติ นายวุฒิพงษ โมฬชาติ ประธาน

กรรมการลาออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 

โดยม ีนายวฒุไิกร เกรยีงไกรยศ เปนเลขานกุารบรษิทั ซึง่ไดรบัการแตงตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมกมรบรษิทั ครัง้ที ่13/2560 เมือ่

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ในป 2560 และ 2561 

ลาํดบั คณะกรรมการบริษัท ลักษณะการถือครอง ตําแหนง

การถือครอง

หุนสามัญ ณ 

วันสิ้นป 2560

การถือครอง

หุนสามัญ ณ 

วันสิ้นป 2561

เพิ่ม 

(ลด)

1 นายอํานวย ทองสถิตย ทางตรง ประธานกรรมการ/

กรรมการอสิระ

- - -

2 นายศิวะ แสงมณี ทางตรง รองประธานกรรมการ/

กรรมการอสิระ

- - -

3 นางชลธิชา จิตราอาภรณ ทางตรง กรรมการอสิระ - - -
4 นายเอกวฒัน พริยิะวรสกลุ ทางตรง กรรมการอสิระ - - -
5 นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ทางตรง กรรมการบรหิาร - - -
6 นายดล เหตระกูล ทางตรง กรรมการบรหิาร 17,258,400 17,258,400 -
7 นางสิริพันธ เขียนสุภาพ ทางตรง กรรมการบรหิาร - - -
8 นายแดน เหตระกูล ทางตรง ผูบรหิาร 11,163,570 11,163,570 -
9 นายสุรภัณฑ ธัญญานคร ทางตรง ผูบรหิาร - - -
10 นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ ทางตรง ผูบรหิาร - - -
11 นายธนพล ธรรมวิหารคุณ ทางตรง ผูบรหิาร - - -
12 นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ทางตรง ผูบรหิาร - - -
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการผูมอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั ประกอบดวย นายดล เหตระกลู นายวรวทิย ชยัลปิมนตร ีนางสริพินัธ เขยีนสภุาพ กรรมการ

สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2561

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม การประชุมสามัญผูถือหุนป 2561

1. นายอํานวย ทองสถิตย 11/11 มา

2. นายศิวะ แสงมณี 9/11 มา

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ1 3/3 -

4. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล 11/11 มา

5. นายดล เหตระกูล 11/11 มา

6. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี 10/11 มา

7. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ2 3/3 มา

8. นายวุฒิพงษ โมฬชาติ3 7/7 มา

หมายเหตุ

*จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากจํานวนครั้งตามระยะเวลาที่แตละกรรมการทําหนาที่เปนกรรมการบริษัท 

1 เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

2 เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

3 นายวุฒิพงษ โมฬชาติ ไดลาออกจากการเปนประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1. นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูและประสบการณดานการเงนิและการบญัชเีพยีงพอทีจ่ะทาํหนาทีส่อบทานความนาเชือ่ของงบ

การเงิน คือ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดยมีนายธนพล ธรรมวิหารคุณ รองประธานเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

42 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 วาระ และสามารถตอวาระไดโดยรวมไมเกนิ 9 ป ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั

สามารถพิจารณาขยายเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบไดตามที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561
ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

1. นายอํานวย ทองสถิตย 7/7
2. นายศิวะ แสงมณี 8/9
3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ 3/3
4. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล 9/9

หมายเหตุ

นายอํานวย ทองสถิตย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบแทน จากมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2. นายดล เหตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
3. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

โดยมีนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ทั้งนี้เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลที่พนตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ป 2561
ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
1. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี 6/7
2. นายดล เหตระกูล 5/7
3. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ 7/7

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้
ลาํดับ รายชื่อ ตําแหนง
1. นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายดล เหตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมนีายเอกวฒัน พริยิะวรสกลุ ทาํหนาทีเ่ปนเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ซึง่ไดรบัแตงตัง้จากคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

รายงานประจําป� 2561 43



วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

โดยจะครบวาระตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพรอมกับการครบวาระการเปนกรรมการบริษัท (ในปที่ครบกําหนด)

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ที่พนวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ป 2561

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

1. นายอํานวย ทองสถิตย 1/1

2. นายดล เหตระกูล 3/3

3. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล 3/3

4. นายวุฒิพงษ โมฬชาติ1 2/2

หมายเหตุ

1นายวุฒิพงษ โมฬชาติ ไดลาออกจากการเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยนายอํานวย ทองสถิตย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท/ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

5. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1. นายดล เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการบริหาร

3. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ กรรมการบริหาร

โดยมนีางสริพินัธ เขยีนสภุาพ ทาํหนาทีเ่ปนเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ไดรบัการแตงตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร 

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป ทัง้นีเ้มือ่ครบวาระดงักลาวกรรมการบรหิารทีพ่นตาํแหนงอาจไดรบัการแตง

ตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ป 2561

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

1. นายดล เหตระกูล 8/8

2. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี 7/8

3. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ 8/8
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6. เลขานุการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติ แตงตั้ง นายวุฒิไกร 

เกรียงไกรยศ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้หนาทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานกุาร

บริษัท มีดังนี้

1. เลขานุการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําหนาที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ

2. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานประจําปของบริษัท

3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

4. ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน

5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

6. ดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศ ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย

7. จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเขามาดํารงตําแหนงใหม

8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท

10. เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปน

ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน

11. คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติพิจารณาใหเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนง

12. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม

ภายใน 90 วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจ

มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว และใหประธานคณะกรรมการบริษัทแจงชื่อ

เลขานุการบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 14 วัน นับแตวันที่จัดให

มีผูรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว

7. ผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1. นายดล เหตระกูล ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงิน

3. นายแดน เหตระกูล รองประธานอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

4. นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ รองประธานฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

5. นายสุรภัณฑ ธัญญานคร รองประธานฝายที่ปรึกษาวิศวกรรม

6. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ รองประธานฝายบริหารโครงการและบริการลูกคา

7. นายธนพล ธรรมวิหารคุณ รองประธานฝายตรวจสอบภายใน
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

1. คาตอบแทนกรรมการ

ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนคร้ังที ่1/2561 ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 ไดมมีตอินมุตัคิาตอบแทนกรรมการใหแกคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล และคณะ

กรรมการบริหาร ดังรายละเอียดที่ปรากฎดานลาง 

ก. เบี้ยประชุม

ตําแหนง

คาตอบแทน

กรรมการ

(ตอคนตอเดือน)

คาเบี้ยประชุม (ตอคนตอครั้ง)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาคา

ตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ฯ

2561 2561 2561 2561 2561 2561

ประธาน 10,000 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000

กรรมการ 10,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000

ข. โบนัส

-ไมมี-

ค. ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น

กลุมบริษัท ไดมีประกันภัยความรับผิดกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร 

ทั้งนี้ ในงวดป 2561 คณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาคา

ตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยงและธร

รมาภิบาล

คณะกรรมการ

บริหาร

คาตอบแทน

รายเดือน
รวม

1. นายอํานวย ทองสถิตย 240,000 140,000 10,000 - - 110,000 500,000

2. นายศิวะ แสงมณี 180,000 200,000 - - - 100,000 480,000

3. นางสาวชลธชิา จติราอาภรณ 40,000 60,000 - - - 30,000 130,000

4. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล 220,000 180,000 30,000 - - 110,000 540,000

5. นายดล เหตระกูล 220,000 - 30,000 50,000 80,000 110,000 490,000

6. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี 200,000 - - 60,000 70,000 100,000 430,000

7. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ - - - - - - -

8. นายวุฒิพงษ โมฬชาติ 175,000 - 20,000 - - 70,000 265,000

รวม 1,260,000 580,000 90,000 110,000 150,000 630,000 2,835,000

46 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



2. คาตอบแทนผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหาร ทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งบริษัท มีการจายคาตอบแทนผูบริหารคิด

เปนจํานวนเงินตามประเภทคาตอบแทน ดั้งนี้

คาตอบแทนผูบริหาร 2561 (บาท)

ผูบริหาร (คน) 7

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทนอื่น 15,732,224.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 102,930.72

   รวม 15,835,154.72

บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท และบริษัทยอย มีพนักงานทั้งหมด 164 คน มีพนักงานของบริษัท จํานวน 87 คน และ

พนักงานของบริษัทยอยจํานวน 77 คน โดยแบงจํานวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักไดดังนี้

ฝายงาน
จํานวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2561

จํานวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทแม

- ฝายปฏิบัติการ 69 75

- ฝายสนับสนุน 18 20

บริษัทยอย 77 75

    รวม 164 170

คาตอบแทนพนักงาน

ในป 2561 บรษิทั ไดจายคาตอบแทนพนกังานคดิเปนจาํนวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 49,897,882.94 ลานบาท ซึง่คาตอบแทนดงักลาว 

ไดแก เงนิเดอืน คาลวงเวลา คาคอมมชิชัน่ โบนสั เบีย้เลีย้ง เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบเงนิกองทนุสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอืน่ ๆ

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ ป 2561

เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2560 อดตีพนกังานคนหนึง่ไดยืน่ฟองบรษิทัตอศาลแรงงานกลางโดยเรยีกคาชดเชยและคาจางจาํนวนเงนิรวม

4.80 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันที่เลิกจางเปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ

เนื่องจากคดีดังกลาวศาลแรงงานไดพิพากษายกฟองแลว แตโจทกยื่นอุทธรณ ผูบริหารของบริษัทเชื่อมั่่นวาบริษัทจะไมไดรับคา

เสยีหายอยางเปนสาระสาํคญํจากคดฟีองรองดงักลาว บรษิทัจงึยงัมไิดบนัทกึประมาณการหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดคีวามไวในบญัชี

นโยบายพัฒนาบุคคลากร

บรษิทั ใหความสาํคญักบัพนกังานอยางเตม็ที ่และเนนการทาํงานดวยความมุงมัน่เปนทมี และมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน 

โดยจัดใหมีการอบรมใหความรูทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อใหพัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการใน

ดานตางๆ ตลอดจนทักษะดานวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งสงผลใหการปฎิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงมีแนวทางพัฒนาบุคคลา

กรของบริษัท ดังนี้

ก) การพัฒนากรรมการบริษัท

(1) บรษิทั จดัใหกรรมการเขาอบรมหลกัสตูรทีส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เปนการ

พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

(2) บริษัท จะเปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการในปที่ผานมา
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(3) บรษิทั สงเสรมิและสนบัสนนุใหกรรมการไดรบัการอบรมและเสรมิสรางความรูอยางตอเนือ่งและสมํา่เสมอ ในเรือ่งทีเ่กีย่วของ

กับการดําเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

(4) บริษัท สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดรับการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

 ทั้งนี้ ในป 2561 มีกรรมการเขารวมสัมมนาและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรมป 2561 ระยะเวลาอบรม 

(วัน)

นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการบรษิทั Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุน 30/2018 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

4

นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการบริษัท Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุน 30/2018 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

4

นางสิริพันธ เขียนสุภาพ กรรมการบริษัท

และประธานเจาหนาที่

ฝายบัญชีการเงิน

Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 6 7

(ข) การพัฒนาผูบริหาร

(1) บริษัท จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสมรรถนะสําหรับผูบริหาร

ใหกับผูบริหารของบริษัท

(2) บริษัท จัดใหมีการปฐมนิเทศผูบริหารที่เขาดํารงตําแหนงใหม เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับบทบาท

ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของตําแหนงใหมไดอยางเหมาะสม

(3) บริษัท สงเสริมใหผูบริหารแบงปนประสบการณในการทํางานแกผูบริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสรางบรรยากาศในการ

เรียนรูและการพัฒนาภายในองคกร

(ค) การพัฒนาพนักงาน

(1) บริษัท จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสายงาน

(2) บริษัท จัดใหมีการปฐมนิเทศนพนักงานที่เขามาใหม

การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษิทั ไดกาํหนดนโยบายการจดัการความขดัแยงทางผลประโยชน และตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผล

ประโยชน และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่จะพจิารณาอยางรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอยางเปนอสิระภายในกรอบของการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฎิบัติมาโดยสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ บริษัทยังกําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหาร

ตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการกิจการของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งน้ี เพ่ือใหบริษัทมีผลประโยชน และอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและ

บรษิทัยอย โดยบรษิทัไดกาํหนดนโยบายความขดัแยงทางผลประโยชนเพือ่เปนแนวทางใหแกบคุลากรของบรษิทั ปฏบิตัติาม ดงัตอไปนี้

(1) บุคลากรของบริษัท จะตองตัดสินใจทางธุรกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท มากกวาผลประโยชนสวนตน

(2) บุคลากรของบรษิทั ทีม่สีวนไดสวนเสยีในการประชมุในวาระหนึง่วาระใด จะตองงดออกเสยีงลงคะแนน หรอืไมเขารวมการประชมุ

ในวาระทีพ่จิารณาเรือ่งทีต่นมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน และไมนาํขอมลูใดทีก่อใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนไปใช

(3) บุคลากรของบริษัท จะตองจัดทําเอกสารรายงานเปดเผยการมีสวนไดเสียของตนทั้งโดยตรงและโดยออม รวมทั้งรายงานตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

48 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



(4) กรรมการของบริษทั จะตองไมประกอบกิจการอนัมสีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขาเปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามญั หรือเปนหุนสวนไมจาํกัดความรบัผดิในหางหุนสวนจาํกดั หรอืเปนกรรมการของบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนั

มสีภาพอยางเดยีวกัน และเปนการแขงขนักับกจิการของบรษิทั เวนแตจะไดแจงใหทีป่ระชมุผูถอืหุนทราบกอนมมีตแิตงตัง้

(5) บุคลากรของบรษิทั จะตองไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมลูภายในทีไ่ดรบัรูอนัเนือ่งมาจากตาํแหนงหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ

(6) บุคลากรของบริษัท จะตองไมรับตําแหนงในหนวยงานภายนอกหรือองคกรไมแสวงหากําไร เวนแตจะแจงหรือไดรับอนุญาต

จากผูมีอํานาจตามหลักเกณฑที่บริษัท กําหนด 

(7) บคุลากรของบรษิทั จะตองไมเขาไปมบีทบาทในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการรบับคุลากรใหมทีเ่ปนผูเกีย่วของกบัตนเอง เพือ่ใหการ

พิจารณารับบุคลากรเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรมตอผูมีคุณสมบัติอยางเดียวกัน

(8) การพิจารณาการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัท จะใชเกณฑราคาและขอตกลงทางการคาเชนเดียวกับที่ใชกับลูกคาทั่วไป

สวนรายการใหหรอืรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ จะตองเปนไปดวยความจาํเปนสมเหตสุมผล และตองมขีอตกลงและเงือ่นไข

ที่เปนธรรม กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท

(9) ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใตประกาศที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ ก.ล.ต. ใหบุคลากรของบริษัทฯ ดังกลาวมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวอยางเครงครัด
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดใหความสาํคญักบัการดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิาร

งานโดยยดึถือแนวปฎบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(The Principles of Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย โดยบรษิทั ไดกาํหนดเปนนโยบายเพือ่ใหการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบ

ได และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแกผูลงทนุ  นอกจากนี ้บรษิทั ยงัใหความสาํคญัตอระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สวนในดานการ

บรหิารความเสีย่ง บรษิทัพยายามควบคมุและบรหิารความเสีย่งอยางใกลชดิ และคาํนงึถงึเรือ่งจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ โดยดาํรงไว

ซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม และใหความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยไดทําการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และกฎหมายทีเ่กีย่วของ บรษิทั จงึไดกาํหนดใหมนีโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี 

และกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอย ตามทีก่าํหนด โดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ในการประชมุคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ดังนี้

สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกราย 

โดยไดรับสิทธพิืน้ฐานตางๆ ของผูถอืหุนดวยวิธีการและมาตรฐานอนัเปนทีย่อมรับ เชื่อถือได โปรงใส และเปนธรรม โดยใหสิทธิในการ

ไดรบัการปฏบิตัทิีเ่ทาเทยีมกนัแกผูถอืหุนในการ ซือ้ ขาย หรอืโอนหุน การไดรบัสวนแบงผลกาํไรจากบรษิทั การเขารวมประชมุผูถอืหุน 

การไดขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุนอยางเปนอิสระ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

การแตงตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแตงตัง้ผูสอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอบรษิทั เชน การจดัสรรเงนิปนผล การกาํหนดหรอื

การแกไขขอบงัคบัและหนงัสอืบรคิณหสนธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เปนตน โดยกาํหนดใหผูถอืหุนทกุราย

มีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู แตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากสทิธดิงักลาวขางตนนีแ้ลว บรษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัทีด่าํเนนิการในนามของบรษิทั ตองตระหนกัและใหความสาํคญั

ถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผูถือหุน โดยกําหนดแนวนโยบายการสนับสนุน สงเสริม 

และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

การประชุมผูถือหุน

1. บริษัทจะดําเนินการเปดเผยนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมประชุมผูถือหุน

2. บริษัทจะดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่

ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะละเวนจากการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัด

โอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

3. บริษัทจะสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม

ประชุมไดดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได

4. บรษิทัจะเปดโอกาสใหผูถอืหุนสงคาํถามเพือ่สอบถามขอมลูเกีย่วกบัการประชมุแตละครัง้หรอืขอมลูอืน่ๆ ของบรษิทัผานทีอ่ยู

ของบริษัทตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด

5. บรษิทัจะสนบัสนนุใหผูถอืหุนใชหนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถอืหุนสามารถกาํหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได และเสนอ

ชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
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การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน

1. บริษัทจะสนับสนุนใหสงเสริมใหนําเทคโนโลยี เชน บารโคด บัตรลงคะแนน หรืออื่นๆ มาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลง

ทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

โปรงใส และตรวจสอบได โดยจะจัดใหมีการเปดเผยผลการลงคะแนนไวในรายงานการประชุมผูถือหุน พรอมทั้งคะแนนเสียง

ท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และการงดออกเสียงในแตละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบไปดวย

รายการที่ตองมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจะทําใหการลงมติใหดําเนินการลงคะแนนแตละรายการในวาระนั้นๆ ทีละรายการ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใส

2. บรษิทัจะสนบัสนนุใหกรรมการทกุคนเขารวมประชมุผูถอืหุน โดยผูถอืหุนสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอยตางๆ 

และกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม

3. บริษัทจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเปนผูนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 

เชน ผูตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั หรอืทีป่รกึษากฎหมาย และเปดเผยผลการนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงดงักลาวใหทีป่ระชมุ

ทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

4. บริษัทจะจัดการประชุมใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่

เกี่ยวกับบริษัทได

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน

1. รายงานการประชมุผูถอืหุนจะบนัทกึการชีแ้จง ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหทีป่ระชมุทราบกอน

ดาํเนนิการประชมุ รวมทัง้การเปดโอกาสใหมกีารซกัถาม และจะบนัทกึคาํถาม คาํตอบ ประเดน็สาํคญั ผลการลงคะแนนเสยีง

ในแตละวาระ รวมถึงจะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการทั้งที่เขารวมประชุมและลาประชุมดวย

2. บรษิทัจะเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระของการประชมุภายในวนัทาํการถดัไปผานระบบ

ของตลาดหลักทรัพย

3. บริษัทจะทํารายงานการประชุมทั้งกรณีการประชุมสามัญผูถือหุน และการประชุมวิสามัญผูถือหุน และจัดทํารายงานการ

ประชุมใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และสงใหตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายกําหนด และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทตอไป

 

การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บรษิทัมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะปฎบิตัติอผูถอืหุนทกุรายอยางเทาเทยีม ทัง้ผูถอืหุนทีเ่ปนผูบรหิารและผูถอืหุนทีไ่มเปนผูบรหิาร ทัง้ทีเ่ปนผู

ถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ เพื่อทําใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม

การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน

1. บรษิทัแจงกาํหนดการประชมุพรอมระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการตอตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และ

เผยแพรผานเว็ปไซตของบริษัทอยางนอย 28 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุน

2. บรษิทัจะแจงใหผูถอืหุนทราบถงึกฎเกณฑตางๆ ทีใ่ชในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตแิละสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน

ตามแตละประเภทของหุน

3. บริษัทจะทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย

1. บรษิทัเปดโอกาสใหผูถอืหุนรายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุนนบัรวมกนัไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระลวง

หนาอยางนอย 1 เดือน กอนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอน โดยในกรณีที่วาระดังกลาวไดรับ

การพิจารณาเห็นชอบใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม บริษัทจะแจงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนวาระที่

กาํหนดโดยผูถอืหุน ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธใหบรรจเุขาเปนวาระประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป บรษิทัจะชีแ้จง

เหตุผลใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทราบ

2. บรษิทักาํหนดหลกัเกณฑการใหผูถอืหุนสวนนอยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขาดาํรงตาํแหนงกรรมการในคณะกรรมการบรษิทั โดยให

เสนอชือ่ผานคณะกรรมการสรรหา หรอืคณะกรรมการบรษิทัเปนการลวงหนาในระยะเวลา 1 เดอืนกอนวนัสิน้สดุรอบบญัช ีพรอม

ขอมลูประกอบการพจิารณาดานคณุสมบตัแิละการใหความยนิยอมของผูไดรบัการเสนอชือ่ ตามหลกัเกณฑทีบ่รษิทักาํหนด

3. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยไดสิทธิในการแตงตั้งกรรมการายคน ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด

4. บริษัทจัดใหมีชองทางแกผูถือหุนสวนนอยใหสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนยังกรรมการอิสระ ผานที่อยู

สํานักงาน ซึ่งกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง

การปองกันการใชขอมูลภายใน (Insider Trading)

1. บรษิทักาํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและปองกนัการใชขอมลูภายในเปนลายลกัษณอกัษรและแจงใหบคุคลทีเ่กีย่วของถอืปฏบิตัิ

2. บริษัทกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย โดยจะมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป

3. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงินที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่

เปนสาระสาํคญั ซึง่มผีลตอการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ตองไมมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยของบรษิทัภายใน 30 วนักอนทีจ่ะ

เผยแพรงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปตอสาธารณชน และควรรออยางนอย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปดเผยงบ

การเงินดังกลาว

การมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท

1. บริษัทจะเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําป

2. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยรายงาน

ตอเลขานกุารบรษิทั และเลขานกุารบรษิทัจะตองนาํสงสาํเนารายงานการมสีวนไดเสยีนีใ้หแกประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน

3. บรษิทักาํหนดใหกรรมการรายงานการมสีวนไดเสยีอยางนอยกอนการพจิารณาวาระ และบนัทกึไวในรายงานการประชมุคณะ

กรรมการบริษัท

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็น

ไดอยางอิสระ จะตองงดออกเสียงลงคะแนน หรือไมเขารวมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแยงทางผล

ประโยชน และไมนําขอมูลใดที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไปใช

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บรษิทัยดึมัน่ในการดาํเนนิธรุกจิทีม่คีวามโปรงใส เปนธรรม ทีค่าํนงึถงึผูมสีวนไดเสยี เคารพและปฎบิตัอิยางเหมาะสมตอผูมสีวนได

เสียแตละกลุม รวมทั้งสงเสริม รวมมืออยางสรางสรรคในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนในการทําธุรกิจ
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การกําหนดนโยบายตอผูมีสวนไดเสีย

1. บรษิทัจะปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเปนธรรม เทาเทยีมและคาํนงึถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถอืหุนแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

และสมํ่าเสมอ มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบได โดยมุงมั่นดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี 

สามารถสรางผลกําไรใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและมั่นคง ดํารงวิถีทางในการดําเนินธุรกิจอยางรอบครอบและมีจรรยาบรรณ 

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและเปนประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว

2. บริษัทจะปฏิบัติตอลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรม

ที่พึงมี โดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา และมุงมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกคา

3. บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและจริยธรรม

ธุรกิจ และคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด รวมทั้งสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ สรางหวงโซอุปทานและหวง

โซคุณคา เพื่อผลประโยชนสูงสุดรวมกับ

4. บริษัทจะปฏิบัติตนตอคูแขงตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมภายใต

กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท

5. บรษิทัจะปฏบิตัติอชมุชนรอบสถานทีส่ถานประกอบการตัง้อยูดวยความรบัผดิชอบชวยเหลอืบรรเทาสาธารณภยัตางๆ เมือ่จาํเปน

6. บริษทัจะปฏิบัตติอเจาหนี้อยางมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญาที่ตกลงกันไวและตั้งอยูบนพื้นฐานของความ

เปนธรรมทัง้สองฝาย กรณทีีไ่มสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวได จะตองรบีแจงใหเจาหนีท้ราบลวงหนา เพือ่รวมกนัพจิารณา

หาแนวทางแกไข และจะไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ ที่เปนการทุจริตอีกดวย

7. บริษัทจะปฏิบัติตอภาครัฐและหนวยงานราชการตางๆ อยางมีความเปนกลางทางการเมืองตามที่ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณ

และจริยธรรมบริษัทและนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

8. บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและมีการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน จัดใหมีสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ดี และมีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

9. บรษิทัปฏบิตัติอสิง่แวดลอมโดยมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม รวมอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ความยัง่ยนื รวมทัง้สงเสรมิและ

สนับสนุนโครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย

การเปดเผยการปฎิบัติตามนโยบาย และการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม

1. บริษัทจะเปดเผยกิจกรรมตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2. บริษัทจะดูแลใหมีการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ โดยรวมไวในรายงานประจําป หรือทําเปนฉบับ

แยกตางหาก

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทจะเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญอยางถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อทําใหแนใจวา 

ผูถือหุนแตละรายไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมและรับทราบขอมูลในภาษาที่งายตอการเขาใจผานชองทางตางๆ ที่เหมาะสม

การเปดเผยขอมูล

1. บรษิทัจะจดัทาํกลไกดแูลการเปดเผยขอมลูใหถกูตอง เพยีงพอตอการตดัสนิใจของนกัลงทนุและไมทาํใหเกดิความสาํคญัผดิใน

สาระสําคัญของขอมูล

2. ขอมลูสําคญัของบริษัทในทีน้ี่ หมายถึง ขอมลูตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัทีต่องมกีารเปดเผยโดยวธิกีารทีเ่หมาะสม

เพราะมผีลกระทบตอนัยสําคญัในการดําเนินธรุกจิของบรษิทั ตอราคาหลกัทรพัย หรอือาจสงผลตอการตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุ

3. บริษัทกําหนดใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะเทานั้น
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4. บริษัทหามมิใหมีการเผยแพรขอมูลสาธารณะในชวง 2 สัปดาหกอนวันที่กําหนดไววาจะใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ

5. บรษิทัจะรายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณและจรยิธรรมบรษิทั นโยบายดานการบรหิารความเสีย่งและธร

รมภิบาล และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และเว็ปไซตของบริษัท เปนตน

6. คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก

ขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว

7. บริษัทจะกําหนดใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการของผูสอบบัญชี

8. บรษิทัจะเปดเผยบทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอย จาํนวนครัง้ของการประชมุและจาํนวน

ครัง้ทีก่รรมการแตละทานเขารวมประชมุในปทีผ่านมา และความเหน็จากการทาํหนาที ่รวมถงึการฝกอบรมและพฒันาความ

รูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป

9. บริษัทจะเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตามที่กฎหมายกําหนด โดยนโยบายดังกลาว

นัน้จะสะทอนถงึภาระหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของแตละคนรวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของคาตอบแทนดวย ทัง้นี ้จาํนวน

คาตอบแทนที่เปดเผยจะรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัยอยดวย

10. บริษัทจะเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน และ/หรือ ตอสาธารณะอยางเทาเทียมกัน

ขอมูลขั้นตํ่าที่จะมีการเปดเผยบนเว็ปไซตของบริษัท

1. บริษัทเปดเผยกิจกรรมตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายของบริษัทโดยสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน

2. บรษิทัเปดเผยขอมลูตามขอกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรพัย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วของ โดยจะเปดเผยผานชองทางของตลาดหลกัทรพัย และเวป็ไซตของบรษิทั โดยจะกระทาํอยางสมํา่เสมอและนาํเสนอ

ขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด โดยอยางนอยประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

2.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร

2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา

2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได

2.6 โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม

2.7 โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอยดวย

การรองเรียนการทุจริตและการกระทําผิด

บรษิทั ตระหนกัถงึการทจุรติและการกระทาํผดิทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฎบิตังิานและการตดิตอกบัผูมสีวนไดเสยี ซึง่อาจสงผลตอการ

ตดัสนิใจและการดาํเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทั จงึไดจดัทาํนโยบายตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่และการแจงเบาะแสหรอืขอรองเรยีน 

การดําเนินการเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน และการคุมครองผูรองเรียน โดยผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนหมายถึง พนักงาน บุคคลากรของ

บรษิทั ลูกคา บุคคลทีร่บัจางทาํงานใหแกบรษิทั รวมถงึผูมสีวนไดเสยีตางๆ ซึง่ไดรองเรยีนการทจุรติหรอืกระทาํผดิใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรษิทั 

โดยบุคคลดงักลาวจะไดรบัการปกปองและคุมครองสทิธติามกฎหมาย และตามแนวทางดาํเนนิและมาตรการคุมครองทีบ่รษิทัไดกาํหนดไว
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ชองทางการรองเรียน

ผูรองเรียนสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการทุจริตและการกระทําผิดพรอมสงหลักฐานตางๆ โดยสามารถสงมายังชอง

ทางการรับเรื่องชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังนี้

1. แจงผานชองทาง อีเมล  Thanapholt@ircp.co.th

2. แจงผานชองทาง สงไปรษณียปดผนึก ถึง

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

    23/106-108  ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 

    เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

3. แจงผานชองทาง“กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตคอรรัปชั่น”

 (ตั้งอยูภายในบริษัท: เปดกลองไดเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัท ไมไดรับขอรองเรียนหรือขอพิพาทใดๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการ โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยเมื่อรวม

แลวมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

และมีกรรมการที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมี

อิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและตองไมตํ่ากวา 3 คน

คณะกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุน จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจ

เพื่อสรางผลตอบแทนการลงทุนและประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมทั้งมีหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน

ของฝายจดัการเพือ่ใหมัน่ใจวามกีารปฎบิตัติามนโยบายและกลยทุธทีก่าํหนดไว นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมอีาํนาจและความ

รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดวยกรรมการทีม่คีวามรู ประสบการณ และความสามารถทีห่ลากหลายในสาขาตางๆ ของธรุกจิเชน 

ดานการตลาด ดานบัญชี ดานกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังตอไปนี้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง
จํานวนปที่ดํารง

ตําแหนง**

1 นายอํานวย ทองสถิตย ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2559 2 ป 1 เดือน

2 นายศิวะ แสงมณี กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 22 มิถุนายน 2560 1 ป 6 เดือน

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 18 ตุลาคม 2561  -ป 2 เดือน

4. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 2 ป 1 เดือน

5. นายดล เหตระกูล กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 25 เมษายน 2554 7 ป 6 เดือน

6. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 13 กุมภาพันธ 2560 1 ป 10 เดือน

7. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ กรรมการ 18 ตุลาคม 2561 -ป 2 เดือน

หมายเหตุ **จํานวนปที่ดํารงตําแหนงคํานวณตั้งแตดํารงตําแหนง ถึงเดือน ธันวาคม 2561 เทานั้น
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คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

1.) กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีความซื่อสัตยสุจริตมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาอยาง

เพียงพอที่จะอุทิศความรูความสามารถและปฎิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได

2.) มคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายทีเ่กีย่วของรวมทัง้ตองไมมลีกัษณะ

ทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดรบัความไววางใจใหบรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเปนผูถอืหุนตามทีส่าํนกังานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด

3.) กรรมการบรษิทั สามารถดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ได แตทัง้นีใ้นการเปนกรรมการดงักลาวตองไมเปนอปุสรรคตอการ

ปฎบัิตหินาทีก่รรมการของบรษิทัและตองเปนไปตามแนวทางของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

4.) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ

ของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได

สําหรบักรรมการอสิระ บรษิทักาํหนดใหหมายความถงึกรรมการทีไ่มทาํหนาทีเ่ปนผูบรหิาร เปนกรรมการทีเ่ปนอสิระจากฝายจดัการ

และผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมและเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่

เปนอิสระและจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

3. ไมเปนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปนบดิา มารดา คูสมรส พีน่อง 

และบตุร รวมทัง้คูสมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรบัการ

เสนอใหเปนกรรมการ ผูบรหิารหรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอย และบรษิทัรวม

4. ไมมหีรอืเคยมคีวามสัมพันธทางธรุกิจกับบริษทั บรษิทัแม บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทั 

ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขดัขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมทัง้ไมเปนหรอืเคยเปนผูถอืหุนในจาํนวนทีม่นียั หรอืผูมี

อาํนาจควบคมุของผูทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัแม บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุ

ของบรษิทั เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนัทีไ่ดรบัแตงตัง้

5. ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัแม บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทั 

และไมเปนผูถอืหุนทีม่นียั ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืหุนสวนของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัแม บรษิทั

ยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไม

นอยกวา 2 ป กอนวนัทีไ่ดรบัแตงตัง้

6. ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบรกิารวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบรกิารเปนทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรบัคา

บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนผูถอืหุนทีม่นียั ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืหุนสวนของผูใหบรกิารทางวชิาชพีนัน้ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้ง

56 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



7. ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงตัง้ขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุนซึง่เปนผูทีเ่กีย่วของ

กับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอย หรอืไมเปนหุนสวนที่

มนียัในหางหุนสวน หรอืเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุนเกนิ

รอยละ 1 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนั

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

วาระการดํารงตําแหนง

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนจะเปนผูทาํการสรรหาและเสนอชือ่บคุคลซึง่มคีณุสมบตัคิรบถวนตามทีร่ะบไุว

ในกฎบัตรนี้เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตอไป

2. ใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปและเมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจไดรับพิจารณาเลือกตั้งใหเปนกรรมการ

บริษัทตอไปได

3. ในกรณทีีเ่ปนการแตงตัง้กรรมการแทนตาํแหนงกรรมการทีว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในกฎบัตรนี้และไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายเพื่อนําเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวนแตวาระของกรรมการผูนัน้จะเหลอืนอยกวา 2 เดอืน ทัง้นี ้บคุคลซึง่เขารบัตาํแหนง

เปนกรรมการในกรณีดังกลาวใหอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนง

4. ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํปทกุครัง้ใหกรรมการบรษิทัออกจากตาํแหนงจาํนวน 1 ใน 3 ของ จาํนวนกรรมการในขณะ

นั้นถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัท

ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงได 

5. กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลนั้นสมควรดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

6. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริษัท พนตําแหนงเมื่อ 

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคณุสมบตักิารเปนกรรมการบรษิทัหรอืมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืมลีกัษณะทีแ่สดง

ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (และทีแ่กไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกั

ทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

ง) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรนี้

จ) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก

ฉ) ศาลมีคําสั่งใหออก

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากตาํแหนงใหยืน่ใบลาออกตอประธานกรรมการบรษิทัหรอืเลขานกุารบรษิทั โดยการลาออกนัน้

ใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุน ซึ่งกรรมการแตละคนตอง

ปฎบิตัหินาทีข่องตนเพือ่ประโยชนสงูสดุขององคกร และตองรบัผดิชอบตอผลการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทัรวมกนัและอยาง

เทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.) ดานนโยบาย และการกํากับดูแล

1.1 ปฎบิตัหินาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถอืหุนดวยความซือ่สตัย

สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนบริษัทเปนสําคัญ

1.2 กําหนดและอนมุตัวิิสยัทศัน ทิศทางการดาํเนนิธุรกจิ กลยทุธ แผนการลงทนุ แผนธรุกจิ รวมทั้งงบประมาณประจําป ของ

บริษัท/บริษัทยอย

1.3 กํากับดูแลการบริหารการจัดการและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท/บริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการ

เปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กําหนดไว 

1.4 จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่เหมาะสมสําหรับบริษัท/บริษัทยอย และเปดเผยใหผูถือหุนรับทราบใน

รายงานประจําป 

1.5 จัดใหมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเปนมาตรฐานในการปฎิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

บรษิทั/บรษิทัยอยทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามใหมกีารปฎบิตัติามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิดงักลาว

อยางจริงจัง 

1.6 พิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอยเพือ่ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะ พิจารณาเรื่องตางๆ พรอมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

1.7 พิจารณาแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 

1.8 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอํานาจ/ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจ ใหผูบริหาร หรือพนัก

งานปฎิบัติการแทน ตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทอยางชัดเจน

2.) ดานบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน

2.1 จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปปฎิทินซึ่งเปนรอบปบัญชีของบริษัท 

เสนอตอทีป่ระชมุผูถอืหุนในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปเพือ่พจิารณาอนมุตั ิทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัตองจดัใหผู

สอบบญัชรีบัอนญุาตตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุนัน้ใหเสรจ็กอนนาํเสนอตอทีป่ระชมุผูถอืหุน 

2.2 พจิารณาคดัเลอืกใหความเหน็ชอบในการเสนอรายชือ่ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทั/บรษิทัยอย รวมทัง้พจิารณากาํหนด

คาตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญ

ประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 ดําเนินการใหบริษัท/บริษัทยอย นํานโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีและรายงาน

ทางการเงิน

2.4 อนมุตักิารทาํรายการไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่ทรพัยสนิและหรอืรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทั ยกเวนแตรายการดงักลาว

ระบไุววาตองไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน ในการพจิารณาอนมุตัดิงักลาวตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ และระเบียบการตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย

2.5 ดแูลบรษิทัยอยใหเปดเผยขอมลูทีส่าํคญัในการจดัทาํงบการเงนิโดยขอมลูตองครบถวนถกูตอง ภายในเวลาที ่ บรษิทักาํหนด

58 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



3.) ดานการควบคุมการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

3.1 จดัใหมกีรรมการตรวจสอบจาํนวนอยางนอย 3 ทาน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัซึง่เปนกรรมการอสิระ จาํนวน 1 ใน 3

ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เปนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้  

ก) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ

ข) เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญหรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษิทั และไมเปนกรรมการของบรษิทัแม บรษิทัยอย หรอืบรษิทัยอยลาํดบัเดยีวกนั

เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ค) มหีนาทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่าํหนดไวในประกาศตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยวาดวยคณุสมบตัแิละขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ง) มคีวามรูและประสบการณเพียงพอทีจ่ะสามารถทาํหนาทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตองมกีรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คนทีม่คีวามรูและประสบการณเพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงนิได

3.2 จดัใหมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล ซึง่ประกอบดวยกรรมการบรษิทัอยางนอย 2 ทานและผูบรหิาร 

โดยจํานวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล จะตองไมเกิน 5 ทาน ซึ่งควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ก) มีความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการ

ข) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่และความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ค) จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งบริษัท/บริษัทยอย รวมทั้ง

จัดใหมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท/บริษัทยอย อยางเหมาะสม

ง) ติดตามและควบคุมบริษัท/บริษัทยอย ใหเปนไปตามนโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท

กําหนด รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางธุรกิจ

จ) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4.) ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

4.1 หามมิใหกรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั้น 

4.2 หามมใิหกรรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขาเปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ

บริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชน

ตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีมติแตงตั้ง  

4.3 หามมใิหบริษทัใหกูยมืเงิน คํา้ประกันการรบัซือ้หรอืซือ้ลดตัว๋เงนิ และใหหลกัประกนัเกีย่วกบัเงนิทีกู่ยมืแกกรรมการ ดงัตอไปนี้

ก)  การใหกูยืมเงิน คํ้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมแกคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ

ข)  การใหกูยืมเงิน คํ้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมแกหางหุนสวนสามัญที่

กรรมการ คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้นเปนหุนสวน

ค)  การใหกูยืมเงิน คํ้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมแกหางหุนสวนจํากัดที่

กรรมการ คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
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ง)  การใหกูยืมเงิน คํ้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมแกบริษัทอื่นหรือบริษัท

เอกชนทีก่รรมการ คูสมรส หรอืบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะของการรมการนัน้ ถอืหุนรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจาํนวนหุน

ทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น

ทั้งนี้ เวนแตการใหกูยืมเงิน การคํ้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และการใหหลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กูยืมนั้น เปนไปตาม

ระเบียบการสงเคราะหพนักงานและลูกจาง

4.4 หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับบริษัท ในกรณีที่ขอ

บังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

4.5 กรรมการคนใดซื้อทรัพยสินของบริษัท หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัทหรือกระทําธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งกับบริษัท ไมวา

จะกระทําในนามของตนหรือของบุคคลอ่ืน ตองไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทกอน ไมเชนนั้นการซื้อขาย

หรือกระทําธุรกิจนั้นไมมีผลผูกพันบริษัท  

4.6 ใหกรรมการ/ผูบริหาร ของบริษทั รายงานสวนไดเสยีของตนเองและของบคุคลทีเ่กีย่วของใหบรษิทัทราบ เมือ่มกีรณดีงัตอไปนี้

ก)  มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถามี) 

ข)  ถือหุนหรือหุนกูในบริษัท โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี (ถามี)

5.) ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน

5.1 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ

บริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

5.2 จัดใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญตอผูถือหุน ในงบการเงินและรายงานตางๆ ที่จัดทําตอผูถือหุน โดยขอมูลเหลา

นั้นควรใหเผยแพรผานระบบของตลาดหลักทรัพยกอนและอาจเผยแพรเพิ่มเติมผานเว็ปไซตของบริษัท 

6.) ดานอื่นๆ 

6.1 จัดใหมีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเปนผูคัดเลือกประธานกรรมการ

บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

6.2 แตงตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6.3 จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบขอเสนอของกรรมการชุด

ยอยในการปรับเปลี่ยนเน้ือหาในกฎบัตรใหมีความเปนปจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 

6.4 ปฎิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กํากับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กาํหนดใหมกีารประชมุอยางนอย 4 ครัง้ตอป โดยกาํหนดวนัประชมุไวลวงหนาตลอดทัง้ปและอาจมกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่

เติมตามความจําเปน

2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนดวาระการประชุม

3. เลขานุการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให

กรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหกรรมการมีเวลาศึกษาลวงหนากอนเขาประชุม

60 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



4. ประธานกรรมการบรษิทัทาํหนาทีป่ระธานทีป่ระชมุมหีนาทีด่แูลจดัสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพยีงพอสาํหรบักรรมการทีจ่ะ

อภปิรายแสดงความเหน็อยางเปนอสิระในประเดน็สาํคญัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนเกีย่วของอยางเปนธรรม

5. ในการประชุมกรรมการบริษทั ผูมสีวนไดเสียอยางมนียัสาํคญัในเรือ่งทีพ่จิารณาตองออกจากทีป่ระชมุระหวางการพจิารณาเรือ่งนัน้ๆ 

6. การลงมติใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม

7. เลขานุการบริษัททําหนาที่ในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันจัดเก็บรายงานการประชุมเอกสาร

ประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฎิบัติหนาที่ไดเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและมติที่

ประชุมผูถือหุนรวมทั้งประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ

องคประชุม

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตองมกีรรมการบรษิทัมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้หมดจงึจะเปน

องคประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัท

อยูใหรองประธานกรรมการบริษัทเปนประธานที่ประชุม แตถาไมมีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้นหรือไม

สามารถปฎิบัติหนาที่ไดใหกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่

ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเวนแตกรรมการบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้นถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การประเมินตนเองเปนรายบุคคล เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ เลขานกุารบรษิทั และเลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบจะจัดสงแบบประเมินดังกลาวขางตน ใหกรรมการทุกทานทําการประเมินและสงกลับมายังเลขานุการบริษัท และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําการประมวลผลและสรุปผลคะแนนรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ

หัวขอหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังนี้

การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ การประเมินตนเองแบบรายบุคคล

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมกา

รบริษัทฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    
(2) การประชุมคณะกรรมการ    
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
(4) เรือ่งอืน่ๆ เชน ความสมัพนัธระหวางคณะกรรมการและฝาย

จดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบรหิาร 
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ในป 2561 ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้

การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ

(รอยละ)

การประเมินตนเองแบบรายบุคคล

(รอยละ)

คณะกรรมการบริษัทฯ 95.4 93.5

คณะกรรมการตรวจสอบ 94 94.66

การประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใชหัวขอการประเมิน (1) การ

ประเมนิผลการปฎบิตังิาน (2)การมวีสิยัทศันและการบรหิารเชงิกลยทุธ (3) ความเปนผูนาํเชงิกลยทุธ (4) การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคล (6) การบริหารความเสี่ยง และ (7) ความไวเนื้อเชื่อใจ 

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาทีเ่ปนคณะกรรมการชดุยอยของคณะกรรมการบรษิทั ปฎบิตัหินาทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ได

มอบหมาย ทาํหนาทีอ่ยางอสิระ เปนไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมาตรฐานสากล เพือ่ใหมัน่ใจวาการบรหิารกจิการดาํเนนิ

ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูทําการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวใน

กฎบัตรนี้เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบโดยจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แตงตั้งหรือเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป ใหกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงกรรมการติดตอกัน

ไดไมเกิน 3 วาระ และ สามารถตอวาระไดโดยรวมไมเกิน 9 ป  

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ ดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบไดตามที่เห็นสมควร และ

ในปทีก่รรมการตรวจสอบดงักลาวครบกาํหนดออก ตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชือ่กรรมการดงักลาวใหทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเขาเปนกรรมการตรวจสอบตอไปได

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พจิารณาและสอบทานความถกูตองและความเพยีงพอในการเปดเผยขอมลูของรายงานทางการเงนิประจาํปหรอืระหวางกาล

ของบริษัท เพื่อใหเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดตอประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหาร

ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจําปและประจําไตรมาส 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจใหผูสอบบญัชภีายนอกสอบทานหรอืตรวจสอบธรุกรรมใดๆ ทีเ่หน็วาจาํเปนและสาํคญัในระหวาง

การจัดทํางบบัญชีของบริษัท

3. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท/บริษัทยอย ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4. ควบคมุดูแลใหบริษทั/บริษทัยอย ปฏบิติัตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

กฎของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และกฎของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ทีเ่กีย่วกบับรษิทั

จดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท/บริษัทยอย

62 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



5. พจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพจิารณาแตงตัง้ โยกยาย และเลกิ

จางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

6. พจิารณา คดัเลอืก เสนอ และเลกิจางบคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนผูสอบบญัช ีและพจิารณาเสนอคาตอบแทน

ของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละครั้ง

7. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย/กฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจําปของบริษัท/บริษัทยอย 

8. พจิารณาและใหความเหน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหมคีวามสมเหตสุมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดขององคกร รวมถึงเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

10. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11. สอบทานและใหความเหน็เกีย่วกบันโยบายตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ เชน นโยบายการ

บญัชทีีส่าํคญัของบรษิทั นโยบายการตัง้คาเผือ่การบญัชแีละการประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั นโยบายเกีย่วกบัการปองกนั

ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ถกูแตงตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เขามาสรรหาและเสนอแนวทางการกาํหนด

คาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง ใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรมและเปนไปตามนโยบาย

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

วาระดํารงตําแหนง

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน มวีาระการดาํรงตาํแหนงเทากบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงกรรมการบรษิทั โดย

จะครบวาระตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพรอมกับการครบวาระการเปนกรรมการบริษัท (ในปที่ครบกําหนด) ทั้งนี้ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ที่พนวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1. พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทและบริษัทยอย 

ใหมีความเหมาะสมกับกลยุทธของบริษัท และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

2. พจิารณากาํหนดคณุสมบตัขิองผูทีจ่ะดาํรงตาํแหนงกรรมการบรษิทั โดยคาํนงึถงึความหลากหลายทางดานความรูความเชีย่วชาญ 

ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา

3. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชือ่กรรมการของบรษิทั และกรรมการ

ของคณะกรรมการชุดยอยใหที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4. พิจารณาหลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง

5. พจิารณากลัน่กรองคาตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอย ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ของบรษิทั

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน

6. นาํเสนอแผนการกาํหนดคาตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุยอย ตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

และขออนุมติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป
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7. นาํเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนทีเ่หมาะสมสาํหรบัประธานเจาหนาทีบ่รหิาร และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่

ขออนุมัติ

8. กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เนื่องจาก 

1. ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

2. ออกเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ – พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผูทรงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเปน

กรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งทดแทนตําแหนงที่วางลง

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาลขึน้ เพือ่กาํหนดนโยบายดานการบรหิารความเสีย่ง

ใหครอบคลุมท้ังองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท

อยางเหมาะสม โดยกําหนดองคประกอบ ขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธร

รมาภบิาล สามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธผิลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดมอบหมาย และเพือ่ใหการดาํเนนิธรุกจิเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิ

บาล ที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

บริหารความเสี่ยง 

1. กําหนด ทบทวน และใหความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแมบทบริหารความเสี่ยง ตลอดจนอํานวยการและ

ดําเนินการจัดการวางระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทั้งพิจารณา ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณ

2. ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. กํากับ ดูแล ตลอดจนติดตามใหทุกหนวยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

4. ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

5. แตงตั้งคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร

6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ธรรมาภิบาล

1. กําหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ใหคําแนะนําหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก คณะกรรมการบริษัท

3. จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฎิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

64 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



4. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฎิบัติงานตามความเหมาะสม และกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะทํางาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการกํากับดูแลกิจการใหทราบเปนระยะ

5. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

6. ปฎิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการกํากับดูแลการบริหารจัดการองคกร และ

ธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสราง

ความเชือ่มัน่ใหแกผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย รวมทัง้ ใหเกดิความชดัเจนในเรือ่งขอบเขตอาํนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ และสาระสาํคญัอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วของกบัคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ชอบใหจดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารขึน้ เพือ่เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารใหถูกตองตามกฎหมายและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดํารงตําแหนง

กรรมการบรหิารทีเ่ปนกรรมการบรษิทั มวีาระดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการ

บริษัทและเมื่อครบกําหนดตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการและบริหาร

งานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย รวมทัง้กลุมบรษิทั โดยคณะกรรมการบรหิารตองมกีารกาํหนดและกลัน่กรอง นโยบาย จดัทาํแผน

ธรุกจิ งบประมาณ โครงสรางการบรหิารงานและอาํนาจการบรหิารตางๆ ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย รวมทัง้กลุมบรษิทั เพือ่เสนอ

ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ

และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

2. พจิารณา/กาํหนดและกลัน่กรองขอเสนอของฝายจดัการในการกาํหนดโครงสรางองคกร วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาหมาย   นโยบาย 

ทศิทาง กลยทุธทางธรุกจิ การดาํเนนิธรุกจิ แผนการดาํเนนิธรุกจิ การลงทนุขยายกจิการ กาํหนดแผนการเงนิ งบประมาณรวม

และงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ดําเนินกิจการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัด

เลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท 

4. อนมุตักิารกูหรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขาเปนผูคํา้ประกนั หรอืการชาํระเงนิหรอืใชจายเงนิ

เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. แตงตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร ในตําแหนงที่ไมสูงกวาระดับประธานเจาหนาที่บริหาร

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

7. มอีาํนาจแตงตัง้คณะทาํงานเฉพาะกจิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร เพือ่ชวยสนบัสนนุในการดาํเนนิกจิการหรอืบรหิาร

งานของบริษัท/บริษัทยอย เพื่อใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางาน มีการควบคุมและ

กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานบรรลุเปาหมาย

8. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและคณะทํางานเฉพาะกิจ
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9. มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพ่ือชวยสนับสนุนในการดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท/บริษัทยอย เพื่อใหมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

10. กํากับดูแลการบริหารการจัดการและการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท/บริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการ

เปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กําหนดไว

11. ดแูลใหบรษิทั/บรษิทัยอย มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

12. เสนอชือ่ผูมคีณุสมบตัเิหมาะสมแกคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแตงตัง้ใหเปนกรรมการ/ผูบรหิารของบรษิทัยอย รวมทัง้

กําหนดนโยบาย การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ศึกษาความเปนไปไดในโครงการใหม และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงานรวมทั้งการทํานิติกรรมที่เกี่ยวของ โดย

อํานาจดังกลาวใหเปนไปตามกรอบอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

2. ใหมอีาํนาจในการมอบอาํนาจใหบคุคลใดบคุคลหนึง่/หลายคน ปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใดอยูภายใตการควบคมุคณะกรรมการ

บรหิารและภายในระยะทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไข 

บุคคลที่ไดรับการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ตามที่เห็นควร

3. การอนุมัติรายการ/มอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ไมสามารถกระทําไดกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน/

รายการเก่ียวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด) ยกเวน การเขาทํา

รายการทีเ่ปนไปตามนโยบายและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาอนมุตัไิว ทัง้นีค้ณะกรรมการบรหิารจะตองนาํ

เสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ไดรบัแตงตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ใหมอีาํนาจและหนาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการกจิการงานตางๆ 

ของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ทัง้นี ้ประธานเจาหนาทีบ่รหิารจะตองบรหิารบรษิทั ตามแผนงานหรอืงบประมาณที่

ไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั อยางเครงครดั ซือ่สตัย สจุรติ และระมดัระวงั รวมทัง้รกัษาผลประโยชนของบรษิทั และผูถอืหุน 

โดยอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบประธานเจาหนาที่บริหาร

1. บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการดาํเนนิกจิการทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัเพือ่ใหเปนไปตามวตัถปุระสงค 

ขอบังคับ นโยบาย ขอกําหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

2. รบัผดิชอบจดัทาํ กาํหนดโครงสรางองคกร วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาหมาย นโยบาย ทศิทาง กลยทุธทางธรุกจิ การดาํเนนิธรุกจิ 

แผนการดาํเนนิธรุกจิ การลงทนุขยายกจิการ กาํหนดแผนการเงนิ งบประมาณรวมและงบประมาณรายจายประจาํป พจิารณา

เรือ่งการระดมทนุของบรษิทั รวมถงึมหีนาทีน่าํเสนอ และรายงานความคบืหนาตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั 

3. ทบทวนและปรบัปรงุแผนงานธรุกจิ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เสนอตอคณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

4. มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง

อํานาจอนุมัติ

5. ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ

การแจงเบาะแสและขอรองเรียน   
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6. กําหนดและควบคุมใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอํานาจในการออก/แกไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง/ระเบียบ/คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางานของบริษัท

8. วาจาง แตงตัง้ ถอดถอน โยกยาย เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืคาจาง ลงโทษทางวนิยั หรอืเลกิจาง กาํหนดอตัราคาจาง ใหบาํเหนจ็

รางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน คาตอบแทน เงนิโบนสั พนกังานในนามของบรษิทั รวมถงึทาํการแตงตัง้และกาํหนดคาตอบแทนเจา

หนาทีอ่ืน่ใดในคณะผูบรหิาร และผูอยูภายใตบงัคบับญัชาทัง้หมดทีม่ตีาํแหนงตํา่กวาประธานเจาหนาทีบ่รหิารลงมา ตลอดจน

มอบอาํนาจและหนาทีท่ีต่น ไดรบัมอบหมายใหแกเจาหนาทีด่งักลาวตามทีต่นอาจพจิารณาเหน็สมควรแตงตัง้ทีป่รกึษาดานตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการดาํเนนิงาน ดาํเนนิการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

9. จัดทํานโยบายและเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในนามบริษัท ทั้งในปจจุบันและ

อนาคตภายใตขอบเขตอํานาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดไว

10. เขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไวในขอ 9.ขางตนภายใตขอบเขตอํานาจการอนุมัติที่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดไว

11. มอีาํนาจในการมอบอาํนาจชวง และ/หรอืมอบหมายใหบคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอาํนาจชวง และ/

หรอืการมอบหมายดงักลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอาํนาจตามหนงัสอืมอบอาํนาจทีใ่หไว และ/หรอืใหเปนไปตาม

ระเบยีบ ขอกาํหนด และตองไมมลีกัษณะเปนการมอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจชวงทีท่าํใหประธานเจาหนาทีบ่รหิาร หรอืผูรบั

มอบอาํนาจจากประธานเจาหนาทีบ่รหิาร สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง อาจมสีวนไดเสยี หรอือาจ

ไดรบัประโยชนในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอยของบรษิทั ยกเวนเปนการ

อนมุตัริายการทีเ่ปนไปตามนโยบายและหลกัเกณฑทีป่ระชมุผูถอืหุนหรอืคณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาอนมุตัไิว

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการของบรษิัทมีกลไกในการกาํกบัดแูลทีท่ําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบรษิัท

ยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. กาํหนดใหมนีโยบายการบนัทกึบญัชไีปในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัแม ซึง่จะสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการ

เงินรวมไดทันกําหนด 

2. ระหวางป บริษัทไดจัดใหฝายตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบแตละบริษัทและรายงานตอผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ

มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปรวมเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม รายละเอียดตามตารางดานลางนี้
บริษัทยอย อัตราการ

ลงทุน

จํานวน

กรรมการ

ตัวแทนของบริษัท ตําแหนงใน IRCP

บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 91.14 % 8 1. นายอํานวย ทองสถิตย

2. นายเอกวฒัน พริยิะวรสกลุ

3. นายดล เหตระกูล

4. นางสิริพันธ เขียนสุภาพ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ/ประธานเจาหนาทีฝ่ายบญัชี

การเงิน
บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส 

คอม พิวติ้ง จํากัด

92 % 1 1. นายดล เหตระกูล กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ทีวีที เทเลคอม จํากัด 99.99 % 1 1. นายดล เหตระกูล กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 51 % 2 1. นายดล เหตระกูล กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย มหีนาทีป่ฏบิตัติามแนวทางการใชขอมลูภายในของพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับป 2561 

บรษิทัและบรษิทัยอยจายคาตอบแทนการสอบบญัชใีหแกสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่สอบบญัชสีงักดัในรอบปทีผ่านมาเปนจาํนวนเงนิ

รวม 1,150,000 บาท ในสวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นบริษัทยอยรับภาระเอง 
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ความรับผิดชอบต�อสังคม
บริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibillity : CSR) และเขาใจเปนอยางดีวา กิจกรรม CSR 

เปนการดาํเนนิการทีต่อบสนองตอมติทิางธรุกจิ และมไิดเปนภาระหรอืคาใชจายขององคกร แตเปนปจจยัทีห่นนุเสรมิขดึความสามารถ

ในการแขงขันและการเติบโตของกําไรที่มั่นคง 

บริษัท มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนและประสบความสําเร็จ มีผลประกอบการที่ดี และสรางผลตอบแทน

ที่นาพอใจใหกับผูถือหุน บุคลากรของบริษัท และสรางผกระทบเชิงบวกใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังใหความ

สําคัญกับการกํากับและดูแลกิจการของบริษัท และการแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียกับบริษัท ทุกกลุม ดังนั้น เพื่อเปนการ

แสดงความรับผิดชอบตอการปฎิบัติใหไดตามความมุงมั่น และเพื่อเปนไปตามมาตราฐานการปฎิบัติที่ดีสําหรับบริษัทที่มีหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบขอบังคับและแนวทางที่เกี่ยวของ 

แนวปฎิบัติความรับผิดชอบตอสังคม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

1. บริษัท ใหความสําคัญอยางยิ่งกับความเชื่อมั่นตอบริษัท ความโปรงใส และขั้นตอนการตัดสินใจตางๆ ที่ชัดเจนตรวจสอบได

อันจะสงผลตอความมั่นคงของกิจการและการเติบโตอยางยั่งยืน จึงมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และปฎิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด

2. บริษัท ปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด และสนับสนุนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ผูมี

สวนไดเสีย และบริษัท

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

1. บริษัท สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ดังตอไปนี้

1.1  สงเสริมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายดานการแขงขั้นทางการคา

1.2  สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฎิบัติตามแนวทางของการแขงขันที่เปนธรรม

1.3  สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม

2. บริษัท สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้สนับสนุนใหกิจการอื่น เชนบริษัทยอยและ

บริษัทรวมยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม

3. บริษัท สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในการเคารพสิทธิในทรัพยสิน

3.1  กาํหนดนโยบายและระเบยีบปฎบิตัเิพือ่ใหแนใจวามกีารตรวจสอบทรพัยสนิของบรษิทั อยางเหมาะสม และบรษิทั ไดรบั

อนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิใชทรัพยสินตางๆ รวมทั้งชําระการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม

3.2  สงเสริมใหบุคคลากรของบริษัท หามเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

4. บริษัท สงเสริมความรับผิดตอสังคมในการสงเสริมความเกี่ยวของกับการเมือง 

กําหนด สนับสนุน บังคับใชนโยบายความขัดแยงทางผลประโยชนและนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการแจงเบาะแส

ตามความเหมาะสม และใหบุคคลากรบริษัท ไมเลือกปฎิบัติตอผูอื่นดวยเหตุผลทางการเมือง
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การจัดการสิ่งแวดลอม

1. บรษิทั ถอืวาธรุกจิและสิง่แวดลอมมคีวามสาํคญัตอกนัอยางยิง่และตระหนกัวา การดาํเนนิงานของบรษิทั ตองสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด

2. บริษัท ดําเนินธุรกิจดวยความยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

3. บริษัท สงเสริมและสนับสนุนในการสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกคนใหรับทราบในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอม 

ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

1. บรษิทั ใหความเปนธรรมในการจางงาน โดยไมเลอืกปฎบิตั ิและเปนไปตามการบรหิารงานบคุคลของหนวยงานทรพัยากรบคุคล

2. บริษัท ไมใชและตอตานการใชแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

3. บริษัท กําหนดใหมีชองทางเพื่อรับฟงปญหาและขอรองเรียนของพนักงาน

4. บริษัท ใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางงาน ชีวิตสวนตัว ครอบครัว และการพักผอนของพนักงาน

5. บริษัท ใหความสําคัญกับการเรียนรู การฝกอบรม และสงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรคของพนักงาน

ความรับผิดชอบตอลูกคา

1. บริษัท ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม เผยแพรขาวสารและขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจใหลูกคาทราบ รวมทั้งรับฟงขอรอง

เรียน ขอเสนอแนะตางๆ อยางมีจรรยาบรรณ ดําเนินการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมบริษัทและนโยบายกํากับดูแลกิจการ

2. บรษิทั บรหิารจดัการความสมัพนัธกบัลกูคาทัง้กอนและหลงัการขายเปนอยางด ีและเกบ็ขอมลูของลกูคาอยางปลอดภยัความ

รับผิดชอบตอสังคม

บริษัท ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมใหบุคลากรของบริษัท เขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

1. บริษัท และกลุมบริษัท มุงมั่นที่จะสรางวัฒนธรรมองคกรที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

2. บคุลากรของบรษิทั และกลุมบรษิทั ตองปฎบิตัติามนโยบายตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ และจรยิธรรมทางธรุกจิ โดยไมเขาไป

เกีย่วของกบัเรือ่งทจุรติคอรรปัชัน่ ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม เพือ่มุงหวงัประโยชนทัง้ตอตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วของ โดย

กรรมการ และ ผูบริหารตองปฎบิตัติวัเปนแบบอยางทีด่แีละกาํกบัใหพนกังานทกุคนปฎบิตัติามมาตรการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่

3. บริษัท และกลุมบริษัท จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่คํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งประเมิน

ความเสี่ยงและกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม

4. บริษัท จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการใหบริการ รวมทั้งงานจัดซื้อจัดจางใหเปน

ไปดวยความโปรงใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นและ

บริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขที่เหมาะสม

5. บรษิทั และกลุมบรษิทั จดัใหมขีัน้ตอนการเกบ็รกัษาเอกสารและบนัทกึตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัความถกูตอง

และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึกหรือไม

สามารถอธิบายได รวมทั้งจัดใหมีการควบคุมภายในและตรวจสอบกระบวนการทําบัญชีและการเก็บรักษาขอมูลเพื่อใหมั่นใจ

วาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบอันยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตาม

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

70 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



6. บรษิทั และกลุมบรษิทั มมีาตรการสงเสรมิใหพนกังานทกุระดบัไมพงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระทาํทีเ่ขาขายทจุรติ

คอรรัปชั่น ควรแจงใหหัวหนาทราบโดยทันที หรือแจงผานชองทางการแจงเบาะแสที่กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ 

มมีาตรการใหความคุมครองพนกังานทีแ่จงเรือ่งการทจุรติคอรรปัชัน่ทีเ่กีย่วของกบับรษิทัฯ และมมีาตรการคุมครองผูรองเรยีน 

หรอืผูทีใ่หความรวมมอืในการรายงานการทจุรติคอรรปัชัน่ ตามทีบ่รษิทัฯ และกลุมบรษิทั กาํหนดไวในเรือ่ง “ชองทางการแจง

เบาะแสหรือรองเรียนการทุจริตคอรรัปชั่น” และ “มาตราการคุมครองและรักษาความลับ”

7. บคุลากรของบรษิทั และกลุมบรษิทั ซึง่กระทาํการทจุรติคอรรปัชัน่ อนัเปนการกระทาํผดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ และกลุมบรษิทั 

ตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ และกลุมบริษัท กําหนดไว

8. ฝายทรัพยากรบุคคล ตองรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

9. บรษิทั และกลุมบรษิทั จดัใหมกีารเผยแพร ความรู ใหแกบคุลากรและบคุคลทีเ่กีย่วของในนโยบายการตอตานการทจุรติคอรรปัชั่

นอยางตอเนือ่ง สาํหรบับคุลากรทีเ่ขาใหมจะจดัเปนหลกัสตูรหนึง่ของการปฐมนเิทศนของบรษิทัฯ และกาํหนดใหบคุคลทีเ่กีย่วของ

สงแบบตอบรบัการรบัทราบวาบรษิทัฯ และกลุมบรษิทั มเีจตนารมณทีจ่ะตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่อยางจรงิจงั

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ในสวนของโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น กลุมบริษัท ไดมีสวนในการพัฒนาชุมชนโดยผานโครงการและกิจกรรม

มากมาย สวนหนึ่งของกิจกรรมที่ชวยขับเคลื่อนสังคมไทยใหยั่งยืน

ในป 2561 บริษัทและพนักงานของบริษัทไดมีกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม ดังนี้

• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในมัสยิดยัมอี๊ยะตุลอิสลาม ตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในมัสยิดอมันนฤมิต แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

• บริจาคอุปกรณคอมพิวเตอร มูลนิธิสวนแกว

• บริจาคตูลอคเกอร โรงเรียนวัดสีสุก (สีสุกราษฎรบํารุง) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

• บริจาคสิ่งของ มูลนิธิหลวงตานอย
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การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงจัดใหมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายใน

สากล (COSO Control Framework) ซึ่งครอบคลุมทั้งในดานการเงิน การบริหาร การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการควบคุมภายในองคกร การประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล ตลอดจนระบบการติดตาม 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปจจบุนัประกอบดวย กรรมการอสิระจาํนวน 3 ทาน และมรีอง

ประธานเจาหนาทีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนาทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหนาทีแ่ละ

ความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือมีความขัด

แยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และประสานงานกับฝายตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหารของ

บริษัท ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของฝายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีประจําป รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหแนใจวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีต่ามขอบเขตทีไ่ดรบัมอบหมาย

อยางครบถวนและมีประสิทธิผล 

กรรมการบริษัทไดใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย และรายงานตอ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัอยางนอยปละครัง้ โดยมกีารเปดเผยผลการประเมนิฯไวในแบบแสดงรายงานขอมลูประจาํป (56-1) และ

รายงานประจําปของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษิทั และฝายบรหิาร ไดรวมประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในระหวางป 2561 โดยในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร รวมประชุมเพื่อ

พจิารณารบัทราบผลประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ทีฝ่ายบรหิารของบรษิทั กาํหนดขึน้ 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็วา  “บรษิทั มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแลว คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบรหิารไดใหความสาํคญักบั

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิ  มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารควบคมุภายใน

ทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิ มกีารบรหิารความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอง

เชื่อถือได รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท” 

บริษัท มีฝายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรองรับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

ภายในใหมคีวามเปนอสิระ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่14/2560 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 

2560 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนายธนพล ธรรมวิหารคุณ รองประธานเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นวาผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณใน

ดานการตรวจสอบภายใน มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในได

อยางมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้การแตงตัง้ ถอดถอนและโยกยาย รวมทัง้พจิารณาความเปนอสิระของผูดาํรงตาํแหนงหวัหนางานตรวจสอบ

ภายในตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว�างกัน

1. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัยงัทางผลประโยชน ขอมลูระหวางกนัรวมทัง้มลูคาของรายการระหวางกนักบับคุคลที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวขอ 5 ของงบการเงินแลว การทํารายการระหวาง

กันนี้ เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามธุรกิจปกติ โดยเปนราคาที่ตกลงรวมกันและเปนไปตาม

ราคาตลาดที่เหมาะสม

2. ขั้นตอนการอนุมัติเขาทํารายการระหวางกัน
บรษิทัและบรษิทัยอย จะทาํรายการระหวางกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนกต็อเมือ่ไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถอืหุนกอนทาํรายการ ทัง้นีข้ึน้อยูกบัขนาดรายการตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยกาํหนด อยางไรกต็าม

รายการทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงมสีวนไดเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกบับรษิทัและบรษิทัยอย 

ใหกรรมการซึง่มสีวนไดเสยีในเรือ่งนัน้ไมมสีทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นีใ้นการดาํเนนิการดงักลาวจะไมมลีกัษณะเปนการ

มอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแตเปนการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท หรือไดรับมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเขารวมประชุมและไดกรอบการพิจารณาชัดเจนแลว

3. นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวามีความสมเหตุสมผลและ

ไดรับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันอยางชัดเจน
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ภาพรวม
การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในป 2561 จากการประมาณการของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิอยูทีร่อยละ 4.1

ซึง่สงูกวาปทีผ่านมา โดยในป 2560 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยูทีร่อยละ 4.0 ซึง่การเพิม่ขึน้ของป 2561 เปนการขยายตวัสงูสดุ

ในรอบ 6 ป โดยมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 4.6 และรอยละ 3.8 

ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 7.4 ของ GDP

ในป 2561 ที่ผานมาการแขงในตลาดผูใหบริการดาน System Integration มีการแขงขันอยางรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องของราคา

หลงัจากทีก่รมบญัชกีลางไดกาํหนดใหใชวธิกีารเสนอราคาดวยวธิปีระกวดราคาอเิลค็ทรอนคิ (e-Bidding) ทาํใหผูเขารวมประกวดราคา

ใชกลยุทธการตัดราคา  สงผลกระทบโดยตรงกับงบกําไรขาดทุนของบริษัททําใหรายไดลดลงในขณะที่ตนทุนสูงขึ้น

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
รายได

ในป 2561 กลุมบรษิทั มรีายไดรวม 1,079.88 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมา 205.57 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 16 จากป 2560

ที่มีรายไดรวม 1,285 ลานบาท  และกลุมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 60.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 57.26 ลานบาท โดยปที่ผาน

มามีผลขาดทุนสุทธิอยูที่ 3.57 ลานบาท  มีสาเหตุหลักมาจาก

รายไดจากการพัฒนาระบบ

รายไดจากการพฒันาระบบ เปนรายไดจากธรุกจิประเภทโครงการ ซึง่มาจากการใหบรกิารในดานธรุกจิโทรคมนาคม ธรุกจิโครงการ

เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคกร ธรุกจิการใหบรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ ธรุกจิระบบสนบัสนนุกจิการโทรคมนาคม ธรุกจิระบบ

วิทยุและโทรทัศน และธุรกิจการใหบริการติดตั้งอุปกรณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการพัฒนา

ระบบ จํานวน 441 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมา 216 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 33 ซึง่เปนผลกระทบโดยตรงจากการแขงขนัดานราคา  

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายสวนใหญมาจากหนวยธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทผลิตภัณฑระดับองคกร และธุรกิจผลิตซํ้า

ซอฟตแวร โดยในป 2561 มรีายไดจากการขาย จาํนวน 623.6 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมา 11.4 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 1.9

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน 

รายไดดอกเบีย้จากสญัญาเชาการเงนิจาํนวน 4.8 ลานบาท มาจากการการคดิลดมลูคาปจจบุนัของสญัญาเชาทางการเงนิทีป่จจบุนั

บริษัทใหบริการเชาเครื่องคัดแยก และอุปกรณสงตอนําจาย เปนปแรก

รายไดอื่น

ป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 10 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 5.5 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากสวนจากของอัตราแลก

เปลี่ยนและเงินสนับสนุนทางการตลาด
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ตนทุนคาบริการพัฒนาระบบและตนทุนขาย

ตนทุนคาบริการและพัฒนาระบบ

ตนทนุคาบรกิารและพฒันาระบบเปนตนทนุสาํหรบังานประเภทโครงการ โดยในป 2561 กลุมบรษิทัมตีนทนุคาบรกิารและพฒันา

ระบบ จํานวน 391 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 136.73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26 ซึ่งอัตราการลดลงของตนทุนพัฒนาระบบ

ลดลงนอยกวาอัตราการลดลงของรายไดคาบริการพัฒนาระบบเนื่องจากการแขงขันดานราคา

ตนทุนขาย

ตนทุนขายเปนตนทุนสินคาสําหรับงานประเภทที่ไมใชโครงการ โดยในป 2561 กลุมบริษัทมีตนทุนขาย จํานวน 524.7 ลานบาท 

เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาจาํนวน 17.3 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.4 ซึง่อตัราการเพิม่ขึน้ของตนทนุขายเพิม่ขึน้มากกวาอตัราการเพิม่

ขึ้นของรายไดจากการขาย

คาใชจายในการขายและบริหาร

ในป 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 190 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา จํานวน 33 ลานบาท โดยมี

สาเหตุหลักมาจาก

1. คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดลง 11 ลานบาทสาํหรบัโครงการทีถ่กูยกเลกิ ซึง่ในป 2560 ไดบนัทกึไวจาํนวน 17.71 ลานบาท สาํหรบั

โครงการทีเ่ริม่ในป 2556 และในป 2561 บรษิทัไดตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิสาํหรบัโครงการทีเ่ริม่ในป 2558 อกีจาํนวน 

6.7 ลานบาท

2. คาปรับและภาระคํ้าประกันลดลง 29 ลานบาท ในป 2561 มีการบันทึกสํารองคาปรับและภาระคํ้าประกันจํานวน 6.6 ลาน

บาทของโครงการทีย่งัไมมกีารสงมอบทีก่ลาวมาแลวขางตน ในขณะทีป่ 2560 บรษิทัไดชาํระคาปรบัและภาระหนงัสอืคํา้ประกนั

จากโครงการที่ถูกยกเลิกรวม 35.7 ลานบาท

3. คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท จากการสนับสนุนการขายและการปรับเงินเดือนประจําป

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ในป 2561 กลุมบริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 2.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จํานวน 0.4 ลานบาท 

ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูผลขาดทุนของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด โดยบริษัทยอยเปนผูถือหุนในบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด อยู

รอยละ 25  สาํหรบัผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้เกดิจากการทีบ่รษิทั คลนี แพลนนิง่ จาํกดั อยูระหวางดาํเนนิการขอจดัตัง้โรงไฟฟาซึง่ลาชากวา

กาํหนด ปจจบุนัอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารทีใ่ชสาํหรบัยืน่ขอเสนอขอขายไฟฟาจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน

คาใชจายทางการเงิน

ในป 2561 กลุมบรษิทัมคีาใชจายทางการเงนิ จาํนวน 28.5 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมา 7.4 ลานบาท เนือ่งจากการเบกิใชสนิ

เชื่อจากวงเงินที่ธนาคารจัดใหสําหรับงานโครงการ ซึ่งเปนไปตามแผนงานปกติ

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ในป 2561 กลุมบรษิทัมผีลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร จาํนวน 1.2 ลานบาท โดยไดคาํนวณจากภาระผกูพนั

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 0.2 ลานบาท  ทั้งนี้ ยังไมรวมผลก

ระทบจากการกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจางสําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิไดรับคา

ชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วันสุดทาย
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กําไร (ขาดทุน)

ในป 2561 กลุมบริษัทมีผลขาดทุนทั้งสิ้น 60.8 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดที่ลดลงและตนทุนที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 333 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 255 ลานบาท 

เปนผลมาจากการปรับปรุงลูกหนี้การคาเขาบัญชีลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ 

สําหรับอัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคาในป 2561 อยูที่ 2.17 เทา โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ 169 วัน เพิ่มขึ้นจากป

ที่ผานมา โดยปที่ผานมาอยูที่ 160 วัน 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสินคาคงเหลือ จํานวน 81.6 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 88.8 ลานบาท สําหรับ

อตัราสวนหมนุเวยีนสนิคาคงเหลอืในป 2561 อยูที ่7.27 เทา ดกีวาปทีผ่านมา โดยในปทีผ่านมาอยูที ่6.43 เทา  ระยะเวลาในการขาย

สินคาเฉลี่ยในป 2561 อยูที่ 50 วัน เร็วกวาปที่ผานมา โดยในปที่ผานมาอยูที่ 57 วัน 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน

ในป 2561 กลุมบรษิทัมหีนีส้นิรวมทัง้สิน้เปนจาํนวน 911.5 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมา 246.4 ลานบาท ซึง่เปนผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจํานวน 315 ลานบาท เพื่อเปนเงินหมุนเวียนระหวางรอเก็บหนี้จากลูกหนี้และเตรียมซื้อ

สินคาเพื่อจําหนาย และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 4 ลานบาท ในขณะที่เจาหนี้การคาลดลงจํานวน 48 ลานบาท และ

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 22 ลานบาท  

อตัราสวนหนีต้อสวนของผูถอืหุนในป 2561 อยูที ่3.14 เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมา โดยปทีผ่านมาอยูที ่1.87 เปนผลมาจากการเงนิกูทีเ่พิม่

ข้ึนเพือ่เปนเงนิหมนุเวยีน แตอยางไรกต็ามบรษิทัไดรบัการชาํระหนีจ้ากลกูหนีใ้นเดอืนมกราคม 2562 และบางสวนไดนาํมาชาํระหนีเ้งนิกู  

ทัง้นี ้กลุมบรษิทัพยายามรกัษาระดบัอตัราหนีส้นิตอทนุเพือ่ลดตนทนุทางการเงนิและลดความเสีย่งในสวนของสภาพคลองทางการเงนิ

สภาพคลอง

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งสิ้น จํานวน 215 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

154 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากกิจกรรมดังตอไปนี้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงานจาํนวน -117 ลานบาท ในป 2561 กลุมบรษิทัมกีาํไรจากการดาํเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลง

ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน +0.5 ลานบาท ลูกหนี้การคาลูกหนี้เพิ่มขึ้น -192 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น -24 ลานบาท 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -9.5 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 14.4 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง -49.7 

ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  7 ลานบาท และภาษีเงินได 2 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใชไปจํานวน -18 ลานบาท เปนสวนที่นําไปฝากประจําเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อจํานวน 

-8.8 ลานบาท ซื้ออุปกรณและทรัพยสินไมมีตัวตน -9 ลานบาท และจําหนายอุปกรณ +0.2 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงิน 289 ลานบาท มาจากการชําระเงินกูยืมสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว -673 ลาน

บาท ในขณะท่ีมีการกูยืมเพิ่ม +986 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย -21 ลานบาท และการจายปนผลสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย จํานวน -2 ลานบาท

76 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



อัตราสวนสภาพคลอง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุมบรษิทัมอีตัราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อยูที ่0.81 เทา ตํา่กวาปทีผ่านมา โดยปทีผ่านมา

มีอัตราสวนอยูที่ 1.33 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 0.71 เทา ตํ่ากวาจากปที่ผานมา  โดยปที่ผานมา

มีอัตราสวนอยูที่ 1.07 เทา  อัตราสวนสภาพคลองที่ลดลงเปนผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมเพื่อใชในงานโครงการ

และซือ้สนิคาจากตางประเทศ แตอยางไรกต็ามบรษิทัไดเพิม่ความระมดัระวงัและตดิตามอยางใกลชดิเพือ่ลดความเสีย่งของสภาพคลอง

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต

เนือ่งจากกลุมบรษิทัมรีายไดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คอื รายไดคาบรกิารพฒันาระบบ และรายไดจากการขาย  ในสวนรายได

คาบรกิารพฒันาระบบมกีระบวนการในการวดัมลูคารวมถงึรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการรบัรูรายไดและตนทนุ ซึง่เปนเรือ่งทีท่างผู

บรหิารตองใชดลุยพนิจิในการประเมนิขัน้ความสาํเรจ็ของงานและความนาจะเปนของโอกาสทีจ่ะเกดิผลขาดทนุและวดัมลูคาผลขาดทนุที่

อาจจะเกดิขึน้  จงึเปนความจาํเปนอยางยิง่ทีก่ลุมบรษิทัจะตองศกึษาเงือ่นไขและความเสีย่งตางๆ ของสญัญา เพือ่ใหการรบัรูรายไดและ

ประมาณการตนทนุสอดคลองกบัเงือ่นไขและเนือ้หาของสญัญา และลดความเสีย่งในดานคาปรบั และการถกูยกเลกิโครงการในอนาคต

สาํหรบัในสวนของรายไดจากการขาย ในการทาํสญัญากบัลกูคาทีม่คีวามหลากหลาย ทาํใหรายการขายของกลุมบรษิทัมเีงือ่นไขใน

การรับรูรายไดที่ซับซอน จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงของรายไดและระยะเวลาในการรับรูรายได

ดังนั้น กลุมบริษัทจึงใหความสําคัญตอการบริหารสัญญาและหาวิธีปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเตอรเนช่ันแนล รีเสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสิระ 3 คน เปนผูทรง

คณุวฒุดิานการบญัชกีารเงนิ การบรหิารองคกร กฎหมาย  การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนมี

คณุสมบัตติามขอกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและไมไดเปนผูบรหิาร พนกังานหรอืที่

ปรกึษาใดๆ ของบริษทั

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมการประชุมดังตอไปนี้ (จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด)

1. นายศิวะ แสงมณี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/9

2. นายอํานวย ทองสถิตย  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  7/7

3. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  9/9

4.  นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  3/3

(นายอาํนวย ทองสถติย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวชลธชิา จติราอาภรณ ไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการ

บริษัท/กรรมการตรวจสอบแทน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีต่ามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดมอบหมายใหกาํกบัดแูลตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2561 มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมลูทีสํ่าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจาํป 2561 ของ บรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ 

คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบรษิทัยอย ซึง่ไดจดั

ทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยไดสอบทานประเดน็ทีส่าํคญัรายการพเิศษ และไดรบัคาํชีแ้จงจากผูสอบบญัช ีและฝาย

ตรวจสอบภายใน  จนเปนทีพ่อใจวาการจดัทาํงบการเงิน รวมทัง้การเปดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนไปตามขอกาํหนดของกฎหมาย

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลวจงึไดใหความเหน็ชอบงบการเงนิดงักลาว ซึง่ผูสอบบญัชไีดสอบ

ทานและตรวจสอบแลวเปนรายงานความเหน็อยางไมมเีง่ือนไข นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีาย

จดัการ ไดรบัการยืนยนัวาไมมปีญหาในการปฏบิตังิาน มคีวามเปนอสิระและไดรบัความรวมมอืจากผูบรหิารและผูปฏบิตังิานเปนอยางดี

2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ พบวากรรมการบรษิทัและพนกังานไดปฏบิตัติามหลกัการทีก่าํหนดไว

อยางเครงครดั บริษทัมกีารนํานโยบายตอตานคอรรัปช่ันไปปฏบิตัแิละขยายผลไปใชกบับรษิทัยอยตามความเหมาะสมของธรุกจิ รวมทัง้การ

กาํกบัดแูลกจิการโดยคาํนึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอมอยางเปนรปูธรรม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย

วาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัยและกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิธรุกจิอยางเครงครดั โดยเฉพาะ

รายการเกีย่วโยงและรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนิผลการปฏบิตัหินาทีแ่ละการประเมนิ

ตนเอง เกีย่วกบัความพรอมของกรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชมุกบัผูสอบบญัช ีการสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั การเปดเผย

ขอมลูในรายงาน การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน การประชมุกรรมการ การปฏบิตัหินาทีข่องสายงานตรวจสอบและเลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยูในเกณฑทีน่าพึงพอใจ
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3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัมหีนวยงานบริหารความเส่ียงเปนผูประสานงานและรบัผดิชอบงานบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร และมอีนกุรรมการบรหิารความ

เสีย่ง มกีรรมการเปนประธานอนกุรรมการทาํหนาทีพ่จิารณาโครงสรางนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่ง 

รวมท้ังทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง การพจิารณาปจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบและ

การบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ใหอยูในระดบัทีย่อมรบัได รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืนภยัตามหลกัการทีก่าํหนดไว

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจ

สอบอยางสมํา่เสมอไมพบขอบกพรองทีเ่ปนสาระสาํคญั และสายงานตรวจสอบไดรายงานโดยสรปุวาระบบการควบคมุภายในของบรษิทั

และบรษิทัยอยมปีระสทิธภิาพเพยีงพอรวมทัง้ผูสอบบญัชไีดรายงานวาระบบการควบคมุภายในดานการบญัชแีละการเงนิมคีวามเพยีงพอ

และเหมาะสม ดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของ

สายงานตรวจสอบเปนประจาํทกุป สาํหรบัการพฒันางานตรวจสอบสายงานตรวจสอบไดใหความสาํคญัทัง้การพฒันาคน ใหเปนไปตาม

หลักการของมาตรฐานการปฏบิตังิานตามวชิาชพีการตรวจสอบภายใน

5. การสอบทานการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยและกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทัในป 

2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการยืนยนัจากผูบรหิารวาบรษิทัและผูบรหิารไดปฏบิตัติามกฎหมายและขอกาํหนดตางๆ มกีารเปดเผย

รายการเกีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย จากรายงานและคาํยนืยนัขอผูบรหิารทีร่บัผดิชอบและ

ผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็วาบรษิทัไดปฏบิตัแิละมกีารเปดเผยรายการเกีย่วโยงกนัอยางถกูตองเปนไปตามกฎหมายขอ

กาํหนด และกฎระเบยีบ

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตัหินาทีต่ามกฎบตัร โดยไมถกูจาํกดัขอบเขต สามารถขอขอมลูไดโดยไมจาํกดั

คณะกรรมการตรวจสอบไดมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดวยตนเองแลว ผลการประเมนิอยูในระดบัด ีและเปนผูใหความเหน็ชอบใน

การพจิารณาความดคีวามชอบ การเสนอแตงตัง้ถอดถอน โยกยายรองประธานฝายตรวจสอบ ซึง่เปนผูรบัผดิชอบงานตรวจสอบภายในของ

บรษิทัและบรษิทัยอย

7. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2562

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูสอบบญัชใีนปทีผ่านมาเปนทีน่าพอใจ และไดสอบทานคุณสมบติัรวมทัง้พิจารณาความ

เปนอสิระของผูสอบบญัชแีลว เหน็วาถกูตองตามหลกัเกณฑของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยกาํหนด คณะกรรมการตรวจ

สอบจงึไดเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนแตงต้ังนายธนะวุฒ ิพิบลูยสวัสด์ิ และ/หรือ นายพีระเดช พงษเสถียรศกัดิ์ 

และ/หรอื นายพจน อศัวสนัติชยั และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสวาง และ/หรอืนางสาววนันสิา งามบวัทอง และ/หรอืนางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั 

และ/หรอืนายสวุฒัน มณกีนกสกลุ และ/หรอืนางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ จากบริษทั สอบบญัชธีรรมนติิ จาํกัด เปนผูสอบบญัชขีองบริษทัและบรษิทั

ยอย ประจําป 2562 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทาํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตองบการเงนิของบรษิทัและในกรณทีีผู่สอบบญัชรีบัอนญุาต

ขางตนไมสามารถปฏบิตังิานได ใหบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจาํกดั จดัหาผูสอบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ของบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจาํกดั แทนได

นายศิวะ แสงมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รายงานประจําป� 2561 79



การประชุมรวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเปน

อิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  และความ

รวมมือของหัวหนางานและผูปฏิบัติงานของผูรับการตรวจทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผูสอบบัญชีไดยืนยันวามีความเปนอิสระในการ

สอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานที่รับการตรวจไดใหความรวม

มอืด ีการบรหิารความเสีย่งอยูในเกณฑเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูในเกณฑดี

การติดตอคณะกรรมการ

ผูมสีวนไดเสยีสามารถแสดงความคดิเหน็ ใหขอเสนอแนะ เสนอขอรองเรยีนหรอืการแจงเบาะแสทีพ่บเหน็ อนัจะนาํมาซึง่ความเสยี

หายตอบริษัท การกระทําใดที่ไมชอบดวยกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท  โดยสามารถแจงเปนลายลักษณอักษรและสงมาที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยูดานลางนี้
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

23/106-108 ซอยศูนยวิจัย  

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

หรือการสงผานอีเมลล ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ThanapholT@ircp.co.th
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน

เรียน  ทานผูถือหุน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมี

กรรมการจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน ประกอบดวย

1. นายอํานวย ทองสถิตย  ประธานคณะการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /กรรมการอิสระ

2. นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /กรรมการอิสระ

3. นายดล เหตระกูล  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนไดปฏบิตัติามหนาทีต่ามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ภายใตนโยบาย

และกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน โดยมหีนาทีส่รรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมนาํเสนอ

เขาดาํรงตาํแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบรษิทั ในการสรรหานัน้จะใหความสาํคญักบับคุคลทีม่คีวามรู ความสามารถ ประสบการณ 

และมปีระวัติการทาํงานทีด่ ีมวีสิยัทศันกวางไกล มคีณุธรรม จรยิธรรม และสามารถอทุศิเวลาใหเพยีงพอเพือ่เปนประโยชนตอการดาํเนนิ

กจิการของบรษิทั รวมทัง้ทาํหนาทีก่าํหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอยตางๆ เพือ่เสนอตอคณะกรรมการบรษิทั 

โดยในระหวางป 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนมกีารประชมุรวม 3 ครัง้ ในแตละครัง้มกีรรมการเขารวมประชมุ

ครบทั้งสามทาน โดยมีขอสรุปจากการประชุมดังนี้

1.  เพือ่ใหเปนไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีบรษิทัไดเปดโอกาสใหสทิธผิูถอืหุนเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขารบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการและ

การใหสทิธผิูถอืหุนเสนอวาระเพือ่บรรจเุปนวาระในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 โดยผานไปยงัตลาดหลกัทรพัยแหง

ประเทศไทย และในเวบ็ไซตของบรษิทั เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2561 โดยใหระยะเวลาในการเสนอชือ่จนถงึวนัที ่15 กมุภาพนัธ 

2561 รวมเวลา 30 วัน พบวาไมมีผูใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุนแตอยางใด

2.  พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจํานวน 3 ทาน โดยใช

หลกัเกณฑและวธิสีรรหาตามแนวทางการพจิารณาเปนกรรมการขางตน ไดเสนอใหกรรมการทีค่รบวาระกลบัเขาดาํรงตาํแหนง

กรรมการทั้ง 3 ทานอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนําเขาที่ประชุมผูถือหุน

3.  พจิารณาคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ๆ สาํหรบักรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอย โดยพจิารณาใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ มีการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารไวในรายงานประจํา

ป เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อยางเต็ม

ความสามารถดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเหมาะสม

นายอํานวย ทองสถิตย�

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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ข�อมูลงบการเงิน ประจําป� 2561



บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย (กลุมบรษิทั) 

ซึง่ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของ

ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชทีีส่าํคญั และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล รเีสรชิ คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(บรษิทั) ซึง่ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของ

ผูถอืหุนและงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผล

การดาํเนนิงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตองตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรบัผดิชอบของผู

สอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากกลุมบรษิทัและบรษิทัตามขอกาํหนดจรรยา

บรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติ

ตามความรบัผดิชอบดานจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เปนไปตามขอกาํหนดเหลานี ้ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีี ่ขาพเจาไดรบัเพยีง

พอและเหมาะสมเพี่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก

สําหรับเรื่องเหลานี้ 
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การรับรูรายไดคาบริการพัฒนาระบบ
กลุมบรษิทัและบรษิทัมรีายไดจากการใหบรกิารพฒันาระบบเปนจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายไดรวมของกลุม

บรษิทัและบรษิทั (ประมาณรอยละ 40.68 และรอยละ 89.27 ของรายไดรวม ตามลาํดบั) ซึง่กจิการรบัรูรายไดดงักลาวดวยวธิอีตัราสวน

ของงานที่ทําเสร็จ ผูบริหารตองประมาณการผลสําเร็จของรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการพัฒนาระบบดังกลาวซึ่งมีผลตอการวัด

มูลคาและรอบระยะเวลาที่เหมาะสมของการรับรูรายได สําหรับงวดบัญชี โดยกระบวนการดังกลาว ผูบริหารตองใชดุลยพินิจที่มีนัย

สําคัญในการจัดทําและทบทวนประมาณการตนทุนของโครงการและการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 

ซี่งทําใหเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับการวัดมูลคาและรอบระยะเวลาในการรับรูรายได  ดังนั้น ขาพเจาจึงระบุวา การรับรูรายไดจากการ

ใหบริการพัฒนาระบบเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญซ่ึงตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ กลุมบริษัทและบริษัทไดเปดเผย

นโยบายการบญัชแีละจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัการรบัรูรายไดคาพฒันาระบบในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 3.1 และขอ 28 ตามลาํดบั

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดทําความเขาใจระบบการควบคุมภายในวงจรรายไดและรายการบัญชีที่

เกีย่วของ ทดสอบการออกแบบและความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในทีเ่กีย่วของกบัการรบัรูรายไดและรายการบญัชทีีเ่กีย่วของ 

โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการจดัทาํและทบทวนประมาณการตนทนุของโครงการและการกาํหนดขัน้ความสาํเรจ็ของงาน นอกจากนี ้ขาพเจา

ไดสุมตัวอยางรายการรายไดเพื่อทดสอบรายละเอียด โดยการพิจารณาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาและความเสี่ยงตาง ๆ การจัด

ทําและทบทวนประมาณการตนทุนของโครงการและการกําหนดขั้นความสําเร็จของงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

การตรวจสอบขั้นความสําเร็จของงานโดยสํารวจจากงาน สอบถามผูบริหารโครงการ และขอหนังสือรับรองขั้นความสําเร็จของงานที่

ประมาณการโดยผูบริหารโครงการ รวมทั้ง การสอบทานเหตุผลสนับสนุนความแตกตางระหวางขั้นความสําเร็จของงานที่กําหนดจาก

ตนทนุทีเ่กดิขึน้กบัขัน้ความสาํเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดยผูบรหิารโครงการ นอกจากนี ้ขาพเจาไดพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม

ของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

การรับรูรายไดจากการขาย
กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดจากการขายระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเครือขายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม

ในจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัทและบริษัท (ประมาณรอยละ 57.75 และรอยละ 2.85 ของราย

ไดรวม ตามลําดับ) ประกอบกับกลุมบริษัทและบริษัทไดทําสัญญากับลูกคาเปนจํานวนมากและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ทํากับลูกคามี

ความหลากหลาย ทาํใหรายไดดงักลาวมเีงือ่นไขในการรบัรูรายไดทีซ่บัซอน ซีง่ทาํใหเกดิความเสีย่งเกีย่วกบัการวดัมลูคาและรอบระยะ

เวลาในการรบัรูรายได  ดงันัน้ ขาพเจาจงึระบวุา การรบัรูรายไดจากการขายเปนความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัซึง่ตองใหความสนใจเปนพเิศษ

ในการตรวจสอบ กลุมบริษัทและบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการขายในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 31 และขอ 28 ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดทําความเขาใจระบบการควบคุมภายในวงจรรายไดและรายการบัญชีที่

เกีย่วของ ทดสอบการออกแบบและความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในทีเ่กีย่วของกบัการรบัรูรายไดและรายการบญัชทีีเ่กีย่วของ 

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการวัดมูลคาและรอบระยะเวลาในการรับรูของรายไดจากการขาย นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตัวอยาง

รายการรายไดเพือ่ทดสอบรายละเอยีดกบัสญัญาหรอืเอกสารทีเ่กีย่วของเพือ่ตรวจสอบความถกูตองของการรบัรูรายไดตามเงือ่นไขของ

สัญญาและมีความสอดคลองกับนโยบายการบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบการตัดยอดรายไดจากการขายในชวงกอนและภายหลังวันสิ้น

งวดบัญชี รวมทั้ง การวิเคราะหเปรียบเทียบ นอกจากน้ี ขาพเจาไดพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

84 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทและบริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวดบัญชี ในจํานวนเงินที่เปนสาระ

สาํคญัเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัยรวมของกลุมบรษิทัและบรษิทั (ประมาณรอยละ 10.85 และรอยละ 13.16 ของสนิทรพัยรวม ตามลาํดบั) ผู

บรหิารตองใชดลุยพนิจิทีม่นียัสาํคญัในการประมาณการจาํนวนเงนิคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยพจิารณาจากอายขุองลกูหนี ้การวเิคราะห

ประวตักิารชาํระหนี ้และการคาดการณเกีย่วกบัการชาํระหนีใ้นอนาคตของลกูหนี ้ซีง่ทาํใหเกดิความเสีย่งเกีย่วกบัการวดัมลูคาของการ

ประมาณการคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  ดงันัน้ ขาพเจาจงึระบวุา การวดัมลูคาของคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเปนความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัซึง่ตอง

ใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ กลุมบริษัทและบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและจํานวนเงินที่เกี่ยวกับประมาณการคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 และขอ 7 ตามลําดับ

วธิกีารตรวจสอบของขาพเจาตอเรือ่งดงักลาว ขาพเจาไดทาํความเขาใจและประเมนิระบบการควบคมุภายในของกจิการทีเ่กีย่วของ

กบัการประมาณการคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยการสอบถามผูบรหิารและประเมนิความสมเหตสุมผลของขอสมมตฐิานทีผู่บรหิารใชใน

การประมาณการ นอกจากนี ้ขาพเจาไดทดสอบรายละเอยีดของคาเผือ่หนีส้งสญัจะสญู ณ วนัสิน้งวดบญัช ีโดยการวเิคราะหระยะเวลา

การเกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ การสุมตวัอยางรายการลกูหนีก้ารคาเพือ่ทดสอบความถกูตองของการจดัทาํรายงานแยกอายลุกูหนี ้การสอบถาม

ผูบริหารเกี่ยวกับลูกหน้ีที่คางชําระเกินกําหนดเปนเวลานานหรือลูกหนี้ที่คาดวาอาจจะไมไดรับชําระหนี้ การตรวจสอบหลักฐานการ

ติดตามทวงถามเพื่อการชําระหนี้และความเหมาะสมของการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กําหนดไวในนโยบายการบัญชี 

รวมทัง้การตรวจสอบการรบัชาํระหนีภ้ายหลงัวนัสิน้งวดบญัชรีวมดวย นอกจากนี ้ขาพเจาไดพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบ

เทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

ขอมูลอื่น 
ผูบรหิารเปนผูรบัผดิชอบตอขอมลูอืน่ ขอมลูอืน่ประกอบดวยขอมลูซึง่รวมอยูในรายงานประจาํปแตไมรวมถงึงบการเงนิและรายงาน

ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของขาพเจาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอานและพจิารณาวาขอมลูอืน่มคีวามขดัแยงทีม่สีาระ

สาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจสอบของขาพเจา หรอืปรากฏวา ขอมลูอืน่มกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ

อันเปนสาระสําคัญหรือไม

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจดัทํางบการ

เงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุมบรษิทัและบรษิทั

ในการดาํเนนิงานตอเนือ่ง เปดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบัการดาํเนนิ

งานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขาพเจาอยูดวย ความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไมไดเปนการ

รบัประกนัวาการปฏบิตังิานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัทีม่ี

อยูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถอืวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณไดอยางสมเหตสุม

ผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการ

ใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้  

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ

การสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 

แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและบริษัท 

ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บรหิารใชและความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปดเผยขอมลู

ที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของผูบรหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ

ตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ 

ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา โดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน 
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เฉพาะกจิการทีเ่กีย่วของ หรอืถาการเปดเผยขอมลูดงักลาวไมเพยีงพอ ความเหน็ของขาพเจาจะเปลีย่นแปลงไป ขอสรปุของขาพเจา

ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณใน

อนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปดเผยขอมลูวางบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณในรปูแบบทีท่าํใหมกีารนาํเสนอขอมลูโดยถกูตองตามทีค่วรหรอืไม 

ไดรบัหลักฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยางเพยีงพอเกีย่วกบัขอมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุมหรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายใน

กลุมบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ตองบการเงนิรวม ขาพเจารบัผดิชอบตอการกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจ

สอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได

วางแผนไว ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขาพเจาไดพบ

ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลวาขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วของกบัความเปนอสิระ

และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงาน

ของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น 

ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผล

วาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์   

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6          215,147,885           60,724,660             151,052,188           9,328,437                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 333,224,960           588,638,146           148,562,861           445,216,722              
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผ่อนช าระท่ีครบก าหนด
รับช าระภายในหน่ึงปี 8          63,329,360             2,553,947               63,329,360             2,553,947                  

สินคา้คงเหลือ 9          81,576,093             170,355,511           41,304,573             119,751,474              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10        23,947,063             35,086,634             18,737,629             27,237,136                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 717,225,361           857,358,898           422,986,611           604,087,716              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11        104,343,000           95,586,000             74,843,000             70,086,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12        5,462,578               7,841,016               -                          -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13        -                         -                          95,437,978             96,550,110                
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผ่อนช าระท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8          320,553,501           348,051                  320,553,501           348,051                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14        20,890,210             20,903,818             4,905,660               5,786,262                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15        2,735,315               3,449,110               110,981                  163,081                     
สิทธิการเช่า 16        788,972                  1,649,674               788,972                  1,649,674                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17        11,798,612             10,366,774             10,926,784             9,815,491                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,137,119             22,630,746             14,955,909             20,001,581                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 484,709,307           162,775,189           522,522,785           204,400,250              
รวมสินทรัพย์ 1,201,934,668        1,020,134,087        945,509,396           808,487,966              

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

88 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18        375,474,370           164,610,379           235,720,188 113,471,636              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 19 292,678,389 340,662,835 211,257,860 243,410,138 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20        1,454,114 1,735,479               1,093,422 1,045,947 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21        201,677,653 93,130,707             201,677,653 93,130,707 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5          -                         -                          35,000,000 35,000,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         1,326,249               -     -     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,113,445 40,772,376             13,686,179 34,177,403 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 890,397,971 642,238,025 698,435,302 520,235,831 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20        1,507,142 2,772,680               1,169,922 2,263,344 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21        -     4,400,086               -     4,400,086 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22        19,603,034 15,682,266             14,676,501 12,376,792 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,110,176 22,855,032 15,846,423 19,040,222 

รวมหน้ีสิน 911,508,147 665,093,057           714,281,725 539,276,053 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 320,536,266 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 320,536,266           320,536,266           320,536,266           320,536,266              

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้
หุน้สามญั 254,299,746 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 254,299,746           254,299,746           254,299,746           254,299,746              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 117,150,669           117,150,669           117,150,669           117,150,669              
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 25,429,816             25,429,816             25,429,816             25,429,816                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (90,128,675) (37,726,066) (165,652,560) (127,668,318)
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 306,751,556           359,154,165           231,227,671           269,211,913              
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (16,325,035) (4,113,135) -                          -                            
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 290,426,521           355,041,030           231,227,671           269,211,913              
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,201,934,668        1,020,134,087        945,509,396           808,487,966              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

90 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



2561 2560 2561 2560
รายได้

รายไดค้่าบริการพฒันาระบบ 5        441,284,652 657,582,158 418,977,347 620,347,943 
รายไดจ้ากการขาย 623,589,608 612,160,221 13,353,527 17,268,424 
รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงิน 4,786,438 -      4,786,438 -      
รายไดจ้ากเงินปันผล 5        -      -      22,640,925 9,113,578 
รายไดอ่ื้น 5        10,221,022 15,709,940 9,608,953 7,520,727 

รวมรายได้ 1,079,881,720 1,285,452,319 469,367,190 654,250,672 
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนค่าบริการพฒันาระบบ 5        390,740,717 527,471,962 370,993,092 507,062,919 
ตน้ทุนขาย 524,660,525 507,369,296 8,820,090 9,665,749 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 58,478,698 53,083,639 17,258,343 16,703,921 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 131,609,914 169,759,698 84,640,621 122,780,414 
ตน้ทุนทางการเงิน 5        28,509,548 21,126,026 26,750,579 19,480,330 

รวมค่าใชจ่้าย 1,133,999,402 1,278,810,621 508,462,725 675,693,333 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2   (2,378,438) (2,024,688) -      -      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (56,496,120) 4,617,010 (39,095,535) (21,442,661)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 26      4,337,559 8,191,308 (1,111,293) (1,883,286)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (60,833,679) (3,574,298) (37,984,242) (19,559,375)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน :
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,203,021) (1,048,229) -      (1,048,229)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท

รายการใหม่ 240,604 209,646 -      209,646 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (962,417) (838,583) -      (838,583)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (61,796,096) (4,412,881) (37,984,242) (20,397,958)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (51,525,462) (3,017,263) (37,984,242) (19,559,375)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,308,217) (557,035) -      -      

(60,833,679) (3,574,298) (37,984,242) (19,559,375)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (52,402,610) (3,855,846) (37,984,242) (20,397,958)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (9,393,486) (557,035) -      -      

(61,796,096) (4,412,881) (37,984,242) (20,397,958)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 27      
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.20) (0.01) (0.15) (0.08)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 254,299,746 254,299,159 254,299,746 254,299,159 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.20) (0.01) (0.15) (0.08)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 254,299,746 254,299,159 254,299,746 254,299,159 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

บาท

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

92 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (60,833,679) (3,574,298) (37,984,242) (19,559,375)
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,910,007 9,129,038 2,435,560 2,481,565 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 7,980,641 26,641,294 6,532,241 17,552,056 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 9,164,711 5,300,549 (126,866) (21,068)
ประมาณการค่าเบ้ียปรับโครงการล่าชา้ 3,028,338 9,597,930 3,028,338 9,597,930 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (125,023) (1,547,715) -     (1,502,990)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 113 -     113 -     
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,378,438 2,024,688 -     -     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (โอนกลบั) -     (1,391,704) -     -     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) -     -     (7,062,868) 100,000 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (7,467) (196,102) 22,881 10,324 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 421,078 5,960 -     -     
รายไดเ้งินปันผล -     -     (22,640,925) (9,113,578)
รายไดด้อกเบ้ีย (1,090,225) (721,057) (702,705) (803,694)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,717,747 124,531 2,299,709 1,353,917 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 21,601,137 12,088,044 20,261,225 10,862,210 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 4,337,559 8,191,308 (1,111,293) (1,883,286)

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 483,375 65,672,466 (35,048,832) 9,074,011 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (191,546,234) (96,686,114) (148,844,775) (72,549,046)
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 29,297,365 (2,741,998) 29,297,365 (2,741,998)
สินคา้คงเหลือ 79,614,708 (24,240,005) 78,573,767 (23,990,627)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (9,539,607) (4,760,294) (12,364,437) (5,786,449)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,352,088 4,935,245 14,904,137 6,137,104 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (49,721,217) 71,914,206 (35,960,263) 27,276,609 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,049,345 (43,578,394) 8,217,052 (41,234,108)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -     (175,109) -     -     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (120,010,177) (29,659,997) (101,225,986) (103,814,504)
รับดอกเบ้ีย 1,070,085 731,305 683,194 814,502 
รับคืนเงินภาษีเงินได้ 17,520,801 -     16,704,709 -     
จ่ายภาษีเงินได้ (15,476,207) (24,610,721) (7,199,227) (11,610,453)

(116,895,498) (53,539,413) (91,037,310) (114,610,455)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (8,757,000) (30,296,000) (4,757,000) (25,606,000)
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -     -     8,175,000 -     
เงินสดรับเงินปันผล -     -     22,640,925 9,113,578 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 174,569 1,597,113 -     1,508,245 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,183,561) (8,862,829) (642,270) (357,550)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (17,765,992) (37,561,716) 25,416,655 (15,341,727)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,430,887) 17,898,515 (38,324,636) 42,471,636 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 835,440,847 335,615,318 659,373,188 210,170,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (613,145,969) (444,693,479) (498,800,000) (319,170,000)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -     -     -     (10,000,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,734,903) (1,759,977) (1,045,947) (1,195,317)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 150,203,807 54,000,000 150,203,807 54,000,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (46,378,614) (17,989,901) (46,378,614) (17,989,901)
เงินสดจ่ายคืนทุนผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (699,338) -     -     -     
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย (2,119,075) (886,422) -     -     
เงินสดจ่ายเงินปันผล (315) (967) (315) (967)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

96 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



2561 2560 2561 2560
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -     8,337 -     8,337 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (21,050,838) (13,127,401) (17,683,077) (10,787,130)

289,084,715 (70,935,977) 207,344,406 (52,493,342)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 154,423,225 (162,037,106) 141,723,751 (182,445,524)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 60,724,660 222,761,766 9,328,437 191,773,961 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 215,147,885 60,724,660 151,052,188 9,328,437 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 188,000 1,301,869 -     886,916 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -     1,048,229 -     1,048,229 

เงินสดสุทธิไดม้ากจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ขอมูลทั่วไป
1.1  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 และไดแปร

สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546

บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้

สาํนกังานใหญตัง้อยูทีเ่ลขที ่23/106-108 ซอยศนูยวจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร 

10320 ประเทศไทย

1.2 ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนายและใหบริการพัฒนาระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือขาย

และระบบสารสนเทศโทรคมนาคม

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยไดถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการ

เงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
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2.2 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย ดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น

ที่ประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน

2561 2560

ถือหุนทางตรง

บรษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั (มหาชน) จําหนายสินคาไอทีและอุปกรณเครือขาย

   เฉพาะตลาดลูกคาระดับองคกร

ประเทศไทย 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท

   เอน็เตอรไพรสคอมพวิติง้ จาํกดั

ใหบริการใหคําปรึกษา

   และแกปญหาดานระบบสารสนเทศแบบ

   ครบวงจร (IT Total Service Solutions)

ประเทศไทย 92.00 92.00

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด ใหบริการเปนที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ

   บริหารโครงการ

   และบํารุงรักษาดานระบบสนับสนุนการ

   ดําเนินธุรกิจ

ประเทศไทย 99.99 99.99

บริษัท สิงหคอม อินเตอร 

   กรุป จํากัด

จําหนายหรือใหบริการติดตั้งเกี่ยวกับระบบ

   เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และระบบ

   โทรคมนาคม

ประเทศไทย 50.99 50.99

บริษัท ไออารซีพี คลาวด 

   เซอรวิส จํากัด

ใหบริการออกแบบ

   ใหคาํปรึกษาวางระบบสารสนเทศบนคลาวด 

   (Integrated Cloud Service Agency)

ประเทศไทย - 50.99

(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่    

2 พฤษภาคม 2561)

ถือหุนทางออม  

บริษัท เอช อาร ซี พี จํากัด จําหนายและติดตั้งระบบสารสนเทศไอที    

   ระบบสารสนเทศเครือขาย และระบบ

   สารสนเทศโทรคมนาคม

ประเทศไทย 50.99 50.99

2.2.2 บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผล

ตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได

2.2.3 บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่

คลายคลึงกัน

2.2.5 ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว

2.2.6 สวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุ คอื จาํนวนกาํไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยสทุธขิองบรษิทัยอยสวนทีไ่มไดเปนของบรษิทั 

และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกาํไรหรอืขาดทนุรวมและสวนของผูถอืหุนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม        
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2561 ดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอผดิพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรวมการงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง ความชวยเหลอืจากรฐับาล-กรณทีีไ่มมคีวามเกีย่วของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง ภาษเีงนิได-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถอืหุน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้
สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 
2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่14 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่17 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่18 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่20 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่21
 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินสําหรับปปจจุบัน 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย

รายไดคาบริการพัฒนาระบบ

รายไดจากการใหบริการพัฒนาระบบรับรูเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของงานบริการซึ่งกําหนดจากอัตราสวนของ

ตนทุนคาบริการที่ใหจนถงึปจจบุันเทยีบกับประมาณการตนทุนคาบรกิารทัง้สิ้นทีต่องใหบรกิาร ซึ่งประเมินและรับรองโดยผู

เชี่ยวชาญโครงการของบริษัท โดยจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนสําหรับงานโครงการทั้งจํานวนเมื่อทราบแนชัดวางานโครงการ

นั้นจะประสบผลขาดทุน

รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเปนรายไดในแตละเดือนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

รายไดจากการขายสนิคาโดยมเีงือ่นไขการตดิตัง้และตรวจสอบ รบัรูรายไดหากผูซือ้ยอมรบัสนิคาเมือ่การตดิตัง้และสนิคา

ไดผานการตรวจสอบแลว

รายไดจากการใหบรกิารทีร่บัรูแลวแตยงัไมถงึกาํหนดชาํระตามสญัญาแสดงอยูภายใตรายการ “รายไดทีย่งัไมเรยีกชาํระ” 

ซึ่งรวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายไดที่ยังไมใหบริการแตไดรับชําระตามสัญญาแสดง

อยูภายใตรายการ “รายไดรับลวงหนา” ซึ่งรวมอยูใน “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายไดจากการขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ

ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสินคารับ

คืนและสวนลดแลว

รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระจะรับรูเปนรายได ณ วันที่ขายโดยราคาขายเปนมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน

ทีไ่ดรบัหรอืคางรบั ซึง่ไมรวมดอกเบีย้ อตัราคดิลดทีใ่ชคอือตัราดอกเบีย้ทีก่าํหนดขึน้ สาํหรบัรายไดสวนทีเ่ปนดอกเบีย้ถอืเปน

รายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

รายไดอื่นและคาใชจาย

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่ง

ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

102 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



3.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบ

แจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี) ซึ่งประมาณจากการสอบทาน

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ป คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูคอื ผลตางระหวางราคาตามบญัชขีองลกูหนีก้ารคาเปรยีบเทยีบกบัมลูคาทีจ่ะ

ไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนทันทีโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายบริหาร

คาเผือ่หนีส้งสยัวาจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหประวตักิารชาํระหนี ้และการคาดการณเกีย่วกบัการชาํระหนีใ้นอนาคต

ของลูกคา จํานวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจําหนายหนี้สูญและอายุหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัด

จําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

 3.4 สินคาคงเหลือ

สนิคาคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํา่กวา ราคาทนุของสนิคาคาํนวณโดยใชวธิ ีดงันี้

  - สินคาสําเร็จรูปทั่วไป  วิธีเขากอน-ออกกอน

  - สินคาสําเร็จรูปสําหรับโครงการ วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง

  - งานระหวางทําตามสัญญาโครงการ วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง

  - วัสดุหีบหอ   วิธีเขากอน-ออกกอน

ตนทนุในการซือ้ ประกอบดวย ราคาซือ้และคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการซือ้สนิคานัน้ เชน อากรขาเขา คาขนสง และตน

ทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา

ตนทุนงานระหวางทําตามสัญญาโครงการ ประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คางานผุรับเหมาชวงและคา

ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

มลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัเปนการประมาณราคาทีค่าดวาจะขายไดตามปกตธิรุกจิ หกัดวยประมาณการตนทนุในการผลติสนิคา

ใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได 

3.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย

บรษิทัรวม หมายถงึ กจิการทีอ่ยูภายใตอทิธพิลอยางเปนสาระสาํคญัของบรษิทั กลาวคอื มอีาํนาจในการเขาไปมสีวนรวม

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย

บริษัทยอย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวบริษัท

จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง

ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการเงนิลงทนุในบรษิทัรวมและบรษิทัยอยบนัทกึดวยวธิรีาคาทนุสทุธจิากคาเผือ่การดอยคาเงนิ

ลงทุน (ถามี) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะบันทึกเปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและตามงบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย

การจําหนายเงินลงทุน

เมือ่มกีารจาํหนายเงนิลงทนุ  ผลตางระหวางจาํนวนเงนิสทุธทิีไ่ดรบัและมลูคาตามบญัชแีละรวมถงึกาํไรหรอืขาดทนุสะสม

จากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

ในกรณทีีบ่รษิทัและบรษิทัยอยจาํหนายบางสวนของเงนิลงทนุทีถ่อือยู การคาํนวณตนทนุสาํหรบัเงนิลงทนุทีจ่าํหนายไป

และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด
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3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคา (ถามี) 

ราคาทนุรบัรูเมือ่เริม่แรกทีไ่ดสนิทรพัยมารวมถงึตนทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสนิทรพัยเพือ่ใหสนิทรพัยอยูใน

สภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการรื้อถอน ขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยซึ่งเปน

ภาระผูกพันของกิจการ (ถามี)

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอาจตํ่ากวา

มูลคาสุทธิตามบัญชี

รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นในภายหลัง จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของ

สินทรัพยที่เกี่ยวของ หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกวา

ที่ไดเคยประเมินไดจากสินทรัพยน้ัน สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษาอื่นในภายหลังและจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ

ของสินทรัพยดังตอไปนี้

  อาคาร     20 ป

  สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา 20 ป

  เครื่องใชสํานักงาน    5 ป

  เครื่องตกแตงและติดตั้ง   5 ป

  เครื่องมือเครื่องใช    5  ป

  ยานพาหนะ    5 ป

บริษัทและบริษัทยอยมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป

บรษิทัและบรษิทัยอยคดิคาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนประกอบของรายการสนิทรพัยแตละสวนแยกตางหากจากกนัเมือ่สวน

ประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดตั้ง

บรษิทัและบรษิทัยอยตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ออกจากบญัชเีมือ่จาํหนายสนิทรพัย รายการผลกาํไรหรอืขาดทนุ

จากการจําหนายหรือตัดจําหนายสินทรัพย จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ตนทุนการกูยืม

ตนทนุการกูยมืของเงนิกูทีใ่ชในการจดัหาหรอืกอสรางสนิทรพัยทีต่องใชระยะเวลานานในการทาํใหอยูในสภาพพรอมใช

หรอืขาย ไดถกูนาํไปรวมเปนราคาทนุของสนิทรพัยจนกวาสนิทรพัยนัน้จะอยูในสภาพพรอมทีจ่ะใชไดตามประสงค สวนตนทนุ

การกูยมือืน่ถอืเปนคาใชจายในงวดทีเ่กดิรายการ ตนทนุการกูยมื ประกอบดวย ดอกเบีย้และตนทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูยมืนัน้ 
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3.8 สัญญาเชาการเงิน

สญัญาเชาทรพัยสนิทีม่คีวามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหผูเชาทรพัยสนิ จะถกูจดัเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินถูกบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา หรือมูลคาปจจุบัน

ของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ทีต่องจายตามสญัญาเชา แลวแตจาํนวนใดจะตํา่กวา โดยจาํนวนเงนิทีต่องจายแตละครัง้จะแบงเปนเงนิ

สวนของหนีส้นิและคาใชจายทางการเงนิเพือ่ใหอตัราดอกเบีย้คงทีต่อหนีส้นิคงคาง ยอดคงเหลอืของภาระผกูพนัตามสญัญา

เชาการเงินจะถูกบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 

3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทและบริษัทยอยซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัดแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

รายจายภายหลงัการรบัรูรายการจะรบัรูเปนสนิทรพัยเมือ่กอใหเกดิประโยชนเชงิเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเปนสนิทรพัยที่

สามารถระบไุดทีเ่ก่ียวของน้ัน คาใชจายอ่ืน รวมถงึคาความนยิมและตราผลติภณัฑทีเ่กดิขึน้ภายในรบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุเมือ่เกดิขึน้

คาตดัจาํหนายคาํนวณจากราคาทนุหกัมลูคาคงเหลอืของสนิทรพัยโดยวธิเีสนตรงตามระยะเวลาทีค่าดวาจะไดรบัประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้

    คาลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป 3 - 7 ป

บริษัทและบริษัทยอยมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป

3.10 การดอยคาของสินทรัพย

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หาก

สินทรัพยน้ันมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็ ผลขาดทนุจากการดอยคาของสนิทรพัยจะถกูกลบัรายการเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืเพิม่ขึน้ในภายหลงั

และจะกลบัรายการไดไมเกนิกวามลูคาตามบญัชภีายหลงัหกัคาเสือ่มราคาสะสมหรอืคาตดัจาํหนาย มลูคาทีจ่ะไดรบัคนืของ

สินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย

3.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.12 ผลประโยชนพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้น

บรษิทัและบรษิทัยอยรบัรูเงนิเดอืน คาจาง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสาํรองเลีย้งชพีเปนคา

ใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บรษิัทและบริษทัยอยและพนกังานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินทีพ่นักงานจายสะสมและ

เงินที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ

บริษัทและบริษัทยอย เงินที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอบังคับของบริษัทและ

บริษัทยอย กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาว

เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอยคาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวธิคีดิลดแตละหนวย

ทีป่ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชีย่วชาญอสิระไดทาํการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตามหลกั

คณติศาสตรประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักลาวตองใชขอสมมตทิีห่ลากหลาย รวมถงึขอสมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลด 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ

ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั (Actuarial gains and losses) จะรบัรูทนัที

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม

3.13 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนีส้นิจะรบัรูในงบแสดงฐานะการเงนิกต็อเมือ่บรษิทัและบรษิทัยอยมภีาระหนีส้นิเกดิขึน้ตามกฎหมาย

หรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง

ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือถา

ผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด

ลดในตลาดปจจุบันกอนคํานวณภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ

ความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

3.14 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและ

หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไดบันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน

3.15 สัญญาเชาดําเนินงาน

สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนิน

งาน โดยบริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอด

ระยะเวลาของการเชา

3.16 ภาษีเงินได

ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บรษิทัและบรษิทัยอยบนัทกึภาษเีงนิได (ถาม)ี ตามจาํนวนทีจ่ะตองจาย คาํนวณตามหลกัเกณฑแหงประมวลรษัฎากรใน

อตัราภาษเีงนิไดรอยละ 20 ของกาํไรสทุธกิอนภาษเีงนิได หลงัจากปรบัปรงุบวกกลบัดวยคาใชจายตางๆ ซึง่ไมสามารถถอืเปน

รายจายในการคํานวณภาษีและหักออกดวยรายการที่ไดรับยกเวนหรือไมถือเปนรายไดในการคํานวณภาษี
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สนิทรพัยและหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะคาํนวณขึน้จากผลแตกตางชัว่คราวระหวางมลูคาตามบญัชกีบัฐานภาษี

ของสนิทรพัยหรอืหนีส้นินัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยและหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการ

ตดับญัชจีะถกูรบัรูเปนรายไดภาษเีงนิไดรอการตดับญัชหีรอืคาใชจายภาษเีงนิไดรอการตดับญัชโีดยจะรบัรูในกาํไรขาดทนุ เวน

แตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษจีะถกูรบัรูเปนสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชเีมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวา

บรษิทัและบรษิทัยอยจะมกีาํไรทางภาษจีากการดาํเนนิงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนาํสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชมีาใช

ประโยชนได และผลแตกตางชัว่คราวทีต่องเสยีภาษทีกุรายการจะถกูรบัรูเปนหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีภาษเีงนิไดรอ

การตดับญัชจีะไมถกูรบัรูเมือ่เกดิจากผลแตกตางชัว่คราวตอไปนี ้การรบัรูคาความนยิมในครัง้แรก การรบัรูสนิทรพัยหรอืหนี้

สนิในครัง้แรกซึง่เปนรายการทีไ่มใชการรวมธรุกจิและรายการนัน้ไมมผีลกระทบตอกาํไรขาดทนุทางบญัชหีรอืทางภาษ ีและ

ผลแตกตางทีเ่กีย่วของกบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอยและกจิการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมกีารกลบัรายการในอนาคตอนัใกล

สนิทรพัยและหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชถีกูวดัมลูคาโดยใชอตัราภาษเีงนิไดสาํหรบังวดทีบ่รษิทัและบรษิทัยอยคาด

วาจะไดรบัประโยชนจากสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชหีรอืจะจายชาํระหนีส้นิภาษเีงนิได โดยใชอตัราภาษแีละกฎหมาย

ภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะถกูทบทวนและปรบัลดมลูคา 

เมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาบรษิทัและบรษิทัยอยจะไมมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอตอการนาํสนิทรพัยภาษเีงนิ

ไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนได

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน

3.17 กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคล

ภายนอกที่ออกจําหนายอยูแลวในระหวางป

3.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปน

ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่

เปนบรษิทัยอยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรวมและบคุคลซึง่ถอืหุนทีม่ี

สทิธอิอกเสยีงไมวาทางตรงหรอืทางออมและมอีทิธพิลอยางเปนสาระสาํคญักบับรษิทั ผูบรหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังาน

ของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น

ในการพจิารณาความสมัพนัธระหวางบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบับรษิทัแตละรายการ บรษิทัคาํนงึถงึเนือ้หาของ

ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

4. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่

แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตางไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว  การใชดลุยพนิจิและการประมาณ

การที่สําคัญมีดังนี้
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สัญญาบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากงานคาบริการพัฒนาระบบโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานพัฒนาระบบตามสัญญา เมื่อ

กจิการสามารถประมาณผลของงานพฒันาระบบตามสญัญาไดอยางนาเชือ่ถอื ขัน้ความสาํเรจ็ของงานพฒันาระบบถกูกาํหนดโดยพจิารณา

จากการสํารวจและประมาณการโดยผูเชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณขั้นความ

สําเร็จของงานโดยคํานึงถึงประสบการณในอดีตและขอมูลที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญโครงการของบริษัทและบริษัทยอย

ประมาณการตนทุนคาบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทยอยประมาณการตนทุนคาบริการพัฒนาระบบของแตละโครงการจากรายละเอียดของงานพฒันาระบบทีต่องใช

ในโครงการดงักลาว รวมถงึคาแรงและคาโสหุยทีต่องใชในการใหบรกิารพฒันาระบบ กบัการพจิารณาถงึแนวโนมของการเปลีย่นแปลง

ราคาสนิคา คาแรง และคาใชจายอืน่ ๆ บรษิทัและบรษิทัยอยจะทาํการทบทวนประมาณการตนทนุอยางสมํา่เสมอ และทกุคราวทีต่นทนุ

ที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ 

สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการ

ฝายบริหารไดทําการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการแตละโครงการจากประมาณการตนทุนที่คาดวาจะ

เกดิขึน้ โดยพจิารณาจากความคบืหนาของ ตนทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุอสราง คาแรง และสภาวะ

การณปจจุบัน

สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน

สินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิ

ขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิด

ขึน้จากสนิคาคงเหลอืนัน้ โดยคาเผือ่การลดลงของมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัพจิารณาจากราคาทีค่าดวาจะขายไดตามปกตขิองธรุกจิหกัดวย

คาใชจายในการขายสินคา 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคง

เหลอืเมือ่เลกิใชงานของอาคารและอปุกรณ และตองทบทวนอายกุารใหประโยชนและมลูคาคงเหลอืใหมหากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

นอกจากนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณในแตละชวงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอย

คาหากคาดวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืตํา่กวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิทีเ่กีย่วของ

กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม

ไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอย   จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง

ชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองประมาณการวาบรษิทัและบรษิทัยอยควรรบัรูจาํนวนสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการ

ตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ

สมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจํานวนพนักงาน เปนตน

คดีฟองรอง

บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟองรองเรยีกคาเสยีหาย ซึง่ฝายบรหิารไดใชดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟอง

รองแลวและเชือ่มัน่วาจะไมมคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึจะไมไดบนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักลาว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อยางไร

ก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สรุปไดดังนี้

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอย

 บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

 บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด เปนผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด เปนผูถือหุนและมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด เปนผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ไออารซีพี คลาวด เซอรวิส จํากัด

   (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

เปนผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท เอช อาร ซี พี จํากัด เปนผูถือหุนทางออม (ถือหุนโดยบริษัท ไอที กรีน จํากัด 

   (มหาชน)) และกรรมการรวมกัน

บริษัทรวม

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด เปนผูถือหุนทางออม (ถือหุนโดยบริษัท ไอที กรีน จํากัด 

   (มหาชน)) และกรรมการรวมกัน

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท สิงหคอม เอ็นเตอรไพรส จํากัด กรรมการรวมกัน

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

 ผูบริหารสําคัญ บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารงาน

5.2 นโยบายการกําหนดราคา
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 บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้

รายการ นโยบายการกําหนดราคา

รายไดคาบริการพัฒนาระบบ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

เงินปนผล - ตามที่ประกาศจาย

ดอกเบี้ยรับ - ตามที่สัญญาที่ตกลงรวมกัน

ซื้อสินคาและบริการ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยจาย - ตามที่สัญญาที่ตกลงรวมกัน

คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน - ราคาที่ตกลงรวมกัน

คาตอบแทนผูบริหาร - ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน

5.3  รายการธุรกิจในระหวางป

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข

ทางการคาและเกณฑตามทีต่กลกนัระหวางบรษิทัและบรษิทัยอยหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนัเหลานัน้ ซึง่เปนไปตามปกตธิรุกจิ

รายไดและคาใชจายกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายไดคาบริการพัฒนาระบบ - - - 836

รายไดเงินปนผล - - 22,641 9,114

ดอกเบี้ยรับ - - - 1,455

รายไดอื่น - - 422 -

ซื้อสินคาและบริการ - - 1,424 6,650

ดอกเบี้ยจาย - - 2,070 2,265

คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน - - 111 111

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน - 236 - -
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชนระยะสั้น 32,830 33,261 22,472 21,699

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 309 715 83 292

   รวม 33,139 33,976 22,555 21,991

คาตอบแทนผูบรหิารนีเ้ปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกผูบรหิารของบรษิทั ประกอบดวยคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ ไดแก เงนิเดอืน และ

ผลประโยชนทีเ่กีย่วของ รวมไปถงึผลประโยชนตอบแทนในรปูอืน่ ทัง้นีผู้บรหิารของบรษิทัหมายถงึบคุคลทีก่าํหนดตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก กรรมการผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา

5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

   บริษัทยอย

      บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) - - 26 161

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน

      บริษัท สิงหคอม เอ็นเตอรไพรส จํากัด 30,900 30,900 - -

   บุคคลที่เกี่ยวของกัน

      กรรมการของบริษัทยอย 58 58 - -

รวม 30,958 30,958 26 161

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

   บริษัทยอย

      บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) - - 1,121 3,541

      บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด - - - 124

      บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด - - 12,975 10,905

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน

      บริษัท สิงหคอม เอ็นเตอรไพรส จํากัด 31,276 31,276 - -

   บุคคลที่เกี่ยวของกัน

      กรรมการของบริษัทยอย 1,756 1,756 - -

รวม 33,032 33,032 14,096 14,570
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทยอย

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 40,000 - - 40,000

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด (40,000) - - (40,000)

   สุทธิ - - - -

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

รายการในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทยอย

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 40,000 - - 40,000

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด (40,000) - - (40,000)

   สุทธิ - - - -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12.00 ตอป เงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลัก

ประกันและมีกําหนดใหชําระคืนภายในเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 อยางไรก็ตาม บริษัทหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยแลว

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการเปลีย่นแปลงของเงนิกูยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วของกนัสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  สรปุไดดงันี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทยอย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด 35,000 - - 35,000
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

รายการในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทยอย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด 35,000 - - 35,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.80 ถึง 6.00 ตอป เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลัก

ประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม

5.5 ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

 บริษัทมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 18 และ 31.5

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสดในมือ 18 15 9 3

เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 25,274 8,016 11,460 1,795

- บัญชีออมทรัพย 187,562 50,224 138,312 5,889

- บัญชีประจํา 2,294 2,470 1,271 1,641

   รวม 215,148 60,725 151,052 9,328

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.125 ถึง 1.30 ป 

และรอยละ 0.125 ถึง 1.10 ตอป ตามลําดับ
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7.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
\ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - -
เกินกําหนดชําระ
    ไมเกิน 1 เดือน - - - -
    1 - 2 เดือน - - - -
    2 - 3 เดือน - - - -
    3 - 6 เดือน - - - -
    6 - 12 เดือน - - - -
    12 เดือนขึ้นไป 15,032 15,032 - -
รวม 15,032 15,032 - -
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,064) (15,032) - -
รวม 2,968 - - -
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 169,374 466,546 166,994 464,482
ตั๋วเงินรับการคา 2,161 22,632 - 22,632
ยังไมถึงกําหนดชําระ 111,556 100,041 18,121 16,655
เกินกําหนดชําระ
    ไมเกิน 1 เดือน 44,330 26,061 12,588 1,539
    1 - 2 เดือน 15,543 2,318 3,671 1,623
    2 - 3 เดือน 13,171 916 7,345 865
    3 - 6 เดือน 12,991 37,252 9,309 36,354
    6 - 12 เดือน 38,528 3,470 35,102 2,928
    12 เดือนขึ้นไป 6,342 628 6,125 600
รวม 413,996 659,864 259,255 547,678
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (127,900) (117,691) (124,384) (117,691)
รวม 286,096 542,173 134,871 429,987
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 289,064 542,173 134,871 429,987
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 32,542 32,542 26 161
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,484) (1,584) - -
รวม 30,058 30,958 26 161
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 14,103 15,507 13,666 15,069
รวมลูกหนี้อื่น 44,161 46,465 13,692 15,230
     รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 333,225 588,638 148,563 445,217

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดที่ยังไมเรียกชําระของงานโครงการสัญญาจาง

เหมาจํานวน 3 โครงการและ 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน 124 ลานบาทและ 117 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากการพัฒนาโครงการ

ดังกลาวมีระยะเวลาเกินกวากําหนดระยะเวลาสงมอบงานตามสัญญาและบริษัทไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญาจางเหมาจากผูวาจาง 

นอกจากนี ้บรษิทัไดประมาณการคาปรบัตามสญัญาและคารือ้ถอนเปนจาํนวนเงนิรวม 26.97 ลานบาท และ 20.34 ลานบาท ตามลาํดบั
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8.  ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ
ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป

ถึงกําหนดชําระเกิน

กวาหนึ่งป
เกินกําหนดชําระ รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้ตามสัญญาผอนชําระ 76,479 2,627 396,791 350 480 640 473,750 3,617

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได (8,293) (73) (50,279) (2) - - (58,572) (75)

ภาษีขายรอตัดบัญชี (4,857) - (25,958) - - - (30,815) -

รวม 63,329 2,554 320,554 348 480 640 384,363 3,542

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - (480) (640) (480) (640)

ลูกหนี้ตามสัญญาผอนชําระ - สุทธิ 63,329 2,554 320,554 348 - - 383,883 2,902

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีภายใตสัญญาผอนชําระ (สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได) จําแนกตามอายุ

หนี้ไดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

อายุหนี้คางชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 378,268 2,377

เกินกําหนดชําระ

    1 - 3 เดือน 5,615 525

    3 - 6 เดือน - -

    6 - 12 เดือน - -

    12 เดือนขึ้นไป 480 640

รวม 384,363 3,542

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480) (640)

ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ - สุทธิ 383,883 2,902

สัญญาผอนชําระของบริษัทมีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 19 - 120 เดือน และมีกําหนดการจายคางวดเทากันทุกงวด
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9. สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินคาสําเร็จรูป 59,174 62,025 2,861 10,493

งานระหวางทํา 46,903 118,162 39,224 110,516

วัสดุหีบหอ 350 1 350 1

สินคาระหวางทาง 65 5,920 1 -

   รวม 106,492 186,108 42,436 121,010

หัก  คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (24,916) (15,752) (1,131) (1,259)

   สุทธิ 81,576 170,356 41,305 119,751

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการลดมูลคาสินคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือยกมาตนป 15,752 10,451 1,259 1,280

ยอดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหวางป 9,164 5,301 (128) (21)

ยอดคงเหลือยกไปปลายป 24,916 15,752 1,131 1,259

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรูเปนตนทุนขาย

   สําหรับป 9,164 5,301 - -

มูลคาการกลับรายการมูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลง

   สําหรับป - - 128 21
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10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คาใชจายจายลวงหนา 1,484 4,494 414 582

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 8,958 6,826 7,008 4,876

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย 8,665 12,628 7,199 11,554

ลูกหนี้กรมสรรพากร 4,223 10,207 3,879 9,892

เงินจายลวงหนาคาสินคา 360 272 130 272

อื่น ๆ 257 660 108 61

   รวม 23,947 35,087 18,738 27,237

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากออมทรพัยและเงนิฝากประจาํซึง่บรษิทัและบรษิทัยอยไดนาํไปคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรบัจากธนาคาร 

(หมายเหตุ 18) และหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกใหในนามของบริษัทและบริษัทยอย

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม
 12.1  เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนและวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวย

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ

งบการเงินรวม

ทุนชําระแลว (พันบาท)
อัตรารอยละของการ

ถือหุน

2561 2560 2561 2560

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด 

(ถือหุนโดยบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน)) บริหารและกําจัดขยะ 55,000 55,000 22.80 22.80

ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินรวม

วิธีราคาทุน
มูลคาตามบัญชีตามวิธี

สวนไดเสีย

คาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน

มูลคาตามบัญชีตามวิธี

สวนไดเสีย - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บรษัิท คลีน แพลนนิง่ จาํกดั 13,750 13,750 5,463 7,841 - - 5,463 7,841
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12.2  สวนแบงกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรวมสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี

 

ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินรวม

2561 2560

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จํากัด (2,378) (2,025)

12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

12.3.1 สรุปรายการฐานะการเงิน

            
พันบาท

2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 3,103 2,780

สินทรัพยไมหมุนเวียน 51,808 46,224

หนี้สินหมุนเวียน (32,911) (16,770)

หนี้สินไมหมุนเวียน (150) (870)

สินทรัพยสุทธิ 21,850 31,364

12.3.2 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบาท

2561 2560

รายได 8,643 6,110

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,553) (8,100)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (11,553) (8,100)

12.3.3  กระทบยอดขอมูลทางการเงินขางตนกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทรวมที่รับรูในงบการเงินรวม

            
พันบาท

2561 2560

สินทรัพยสุทธิของบริษัทรวม 21,850 31,364

สัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทรวม (รอยละ) 25.00 25.00

คาความนิยม - -

การปรับปรุงอื่น - -

มูลคาตามบัญชีของบริษัทในบริษัทรวม 5,463 7,841

118 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
 เงินลงทุนในบริษัทยอย ประกอบดวย

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชําระแลว (พันบาท) อัตราสวนรอยละของการลงทุน

2561 2560 2561 2560

บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 50,000 50,000 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด 2,500 10,000 92.00 92.00

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด 35,000 35,000 99.99 99.99

บริษัท ไออารซีพี คลาวด เซอรวิส จํากัด - 2,500 - 50.99

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 10,000 10,000 50.99 50.99

ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
คาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน
สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) 45,568 45,568 - - 45,568 45,568

บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท เอน็เตอรไพรส คอมพวิติง้ จาํกดั 2,300 9,200 - (5,943) 2,300 3,257

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด 50,410 50,410 (2,840) (2,840) 47,570 47,570

บริษัท ไออารซีพี คลาวด เซอรวิส จํากัด - 1,275 - (1,120) - 155

บริษัท สิงหคอม อินเตอร กรุป จํากัด 5,100 5,100 (5,100) (5,100) - -

  รวม 103,378 111,553 (7,940) (15,003) 95,438 96,550

ป 2561

เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 ของบรษิทั ไอท ีกรนี จาํกดั (มหาชน) อนมุตักิารจายปนผลจาก

ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ใหแกผูถือหุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.16 

บาท หรือคิดเปนจํานวนเงิน 16 ลานบาท

เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 ของบรษิทั ไออารซพี ีคลาวด เซอรวสิ จาํกดั มมีตเิปนเอกฉนัท

อนุมัติการเลิกบริษัทเนื่องจากบริษัท ไออารซีพี คลาวค เซอรวิส จํากัด ตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการตามโครงการซึ่งปจจุบันโครงการ

ไดเสร็จส้ินลงแลว และไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2561 และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด 

มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2560 ใหแกผูถือหุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 8.76 บาท 

หรือคิดเปนจํานวนเงิน 8.76 ลานบาท และมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 7.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

10.00 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2.50 ลานบาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
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ป 2560

เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) อนุมัติการจายปนผลจากผล

การดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใหแกผูถือหุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 

บาท หรือคิดเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อาคาร 1,135 - - - 1,135

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา 12,415 93 - - 12,508

เครื่องใชสํานักงาน 64,307 8,952 (304) - 72,955

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง 6,999 326 (248) - 7,077

เครื่องมือเครื่องใช 111 - - - 111

ยานพาหนะ 7,851 - - - 7,851

   รวมราคาทุน 93,833 9,371 (552) - 102,652

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (1,135) - - - (1,135)

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา (10,790) (499) - - (11,289)

เครื่องใชสํานักงาน (52,534) (6,875) 257 - (59,152)

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง (5,732) (394) 248 - (5,878)

เครื่องมือเครื่องใช (111) - - - (111)

ยานพาหนะ (2,627) (1,570) - - (4,197)

   รวมคาเสื่อมราคาสะสม (72,929) (9,338) 505 - (81,762)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  20,904 20,890

120 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อาคาร 1,135 - - - 1,135

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา 12,226 189 - - 12,415

เครื่องใชสํานักงาน 58,122 6,878 (1,108) 415 64,307

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง 6,505 494 - - 6,999

เครื่องมือเครื่องใช 111 - - - 111

ยานพาหนะ 12,004 1,476 (5,629) - 7,851

สินทรัพยระหวางติดตั้ง 372 43 - (415) -

   รวมราคาทุน 91,490 9,080 (6,737) - 93,833

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (1,135) - - - (1,135)

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา (10,326) (464) - - (10,790)

เครื่องใชสํานักงาน (47,914) (5,683) 1,063 - (52,534)

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง (5,437) (295) - - (5,732)

เครื่องมือเครื่องใช (110) (1) - - (111)

ยานพาหนะ (6,768) (1,483) 5,624 - (2,627)

   รวมคาเสื่อมราคาสะสม (71,690) (7,926) 6,687 - (72,929)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  19,800 20,904
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อาคาร 1,135 - - - 1,135

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา 7,738 - - - 7,738

เครื่องใชสํานักงาน 12,237 329 (15) - 12,551

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง 5,019 28 - - 5,047

เครื่องมือเครื่องใช 97 - - - 97

ยานพาหนะ 9,505 887 (5,628) - 4,764

   รวมราคาทุน 36,746 1,244 (5,643) - 32,347

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (1,135) - - - (1,135)

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและอาคารเชา (7,738) - - - (7,738)

เครื่องใชสํานักงาน (10,812) (620) 15 - (11,417)

เครื่องตกแตงติดตั้งและติดตั้ง (5,000) (9) - - (5,009)

เครื่องมือเครื่องใช (97) - - - (97)

ยานพาหนะ (5,874) (915) 5,624 - (1,165)

   รวมคาเสื่อมราคาสะสม (30,656) (1,544) 5,639 - (26,561)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  6,090 5,786

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คาเสื่อมราคาสําหรับป

   ตนทุนขาย 4,728 3,732 103 95

   คาใชจายในการขายและบริหาร 4,610 4,194 1,420 1,449

      รวม 9,338 7,926 1,523 1,544

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย (125) 1,548 - 1,503

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย (1) - (1) -

122 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลวแตยังคงใช

งานอยู มีมูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 63.27 ลานบาท และ 60.18 ลานบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวน 24.32 

ลานบาท และ 24.47 ลานบาท) ตามลําดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมียานพาหนะและเครื่องใชสํานักงาน ซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการ

เงินมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 4 ลานบาท และ 5 ลานบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวนเงิน 3 ลานบาท และ 4 ลานบาท) ตามลําดับ

15. สินทรัพยไมมีตัวตน
 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป 3,990 - - - 3,990

โปรแกรมสําเร็จรูประหวางติดตั้ง - - - - -

   รวมราคาทุน 3,990 - - - 3,990

หัก คาตัดจําหนายสะสม

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป (541) (714) - - (1,255)

สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ  3,449 2,735

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป 2,904 505 - 581 3,990

โปรแกรมสําเร็จรูประหวางติดตั้ง - 581 - (581) -

         รวมราคาทุน 2,904 1,086 - - 3,990

หัก คาตัดจําหนายสะสม

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป (198) (343) - - (541)

สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ  2,706 3,449
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป 331 - - - 331

หัก คาตัดจําหนายสะสม

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป (168) (52) - - (220)

สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ  163 111

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน (โอน

ออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป 331 - - - 331

หัก คาตัดจําหนายสะสม

ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป (90) (78) - - (168)

สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ  241 163

16. สิทธิการเชา
 สิทธิการเชา ประกอบดวย

 

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 1,650 2,510

หัก  คาตัดจําหนายระหวางป (861) (860)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 789 1,650
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17. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

   ประมาณการคาเบี้ยปรับโครงการ 7,594 605 - 8,199

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 3,136 544 241 3,921

      รวม 10,730 1,149 241 12,120

   หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :

   คาเสือ่มราคาสะสม - สนิทรพัยภายใตสญัญาเชาทางการเงนิ (167) 23 - (190)

   คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย (196) (65) - (131)

      รวม (363) (42) - (321)

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,367 11,799

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559 ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ประมาณการคาเบี้ยปรับโครงการ 5,674 1,920 - 7,594

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 2,937 (11) 210 3,136

ผลขาดทุนสะสม 41 (41) - -

      รวม 8,652 1,868 210 10,730

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :

คาเส่ือมราคาสะสม - สนิทรพัยภายใตสญัญาเชาทางการเงนิ (94) (73) - (167)

คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย - (196) - (196)

      รวม (94) (269) - (363)

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 8,558 10,367
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ประมาณการคาเบี้ยปรับโครงการ 7,594 605 - 8,199

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 2,475 460 - 2,935

      รวม 10,069 1,065 - 11,134

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :

คาเส่ือมราคาสะสม - สนิทรพัยภายใตสญัญาเชาทางการเงนิ (58) 18 - (76)

คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย (196) (65) - (131)

      รวม (254) (47) - (207)

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 9,815 10,927

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 รายได (คาใชจาย) ในระหวางป ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559 ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ประมาณการคาเบี้ยปรับโครงการ 5,674 1,920 - 7,594

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 1,995 270 210 2,475

      รวม 7,669 2,190 210 10,069

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :

คาเส่ือมราคาสะสม - สนิทรพัยภายใตสญัญาเชาทางการเงนิ (3) (55) - (58)

คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย - (196) - (196)

      รวม (3) (251) - (254)

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 7,666 9,815
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18. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกูยืมระยะสั้น 295,117 72,822 231,573 71,000

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 80,357 91,788 4,147 42,472

    รวม 375,474 164,610 235,720 113,472

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแหงมีจํานวนรวม 652 ลาน

บาท และ 580 ลานบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวน 406 ลานบาท และ 406 ลานบาท) ตามลําดับ สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นและทรัสตรี

ซีทมีกําหนดระยะเวลา 10 - 100 วัน และ 88 - 120 วัน ตามลําดับ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  4.000 - 4.750 ตอป และรอยละ 

4.500 - 5.025 ตอป ตามลําดับ

วงเงนิสินเชือ่ดงักลาวของบรษิทัมหีลกัทรพัยคํา้ประกนัเปนบญัชเีงนิฝากประจาํและบญัชเีงนิฝากออมทรพัยของบรษิทั สาํหรบัวงเงนิ

สินเช่ือของบรษิทัยอยคํา้ประกนัโดยบรษิทัและมหีลกัทรพัยคํา้ประกนัเปนบญัชเีงนิฝากประจาํและบญัชเีงนิฝากออมทรพัยของบรษิทัยอย

19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 189,149 247,290 144,724 180,738

- กิจการที่เกี่ยวของกัน 14,575 14,575 10,183 12,727

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 80,097 60,341 52,438 48,102

- กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,857 18,457 3,913 1,843

       รวม 292,678 340,663 211,258 243,410

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย

 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,163 4,919 2,420 3,645

หัก  ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (202) (411) (157) (336)

      รวม 2,961 4,508 2,263 3,309

หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,454) (1,735) (1,093) (1,046)

      สุทธิ 1,507 2,773 1,170 2,263
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บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงิน ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

2561 2560

เงินตน
ดอกเบี้ยรอ

ตัด
ยอดชําระ เงินตน

ดอกเบี้ยรอ

ตัด
ยอดชําระ

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,454 141 1,595 1,735 234 1,969

ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก

   หนึ่งปแตไมเกินหาป 1,507 62 1,569 2,773 177 2,950

รวม 2,961 203 3,164 4,508 411 4,919

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชําระ เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชําระ

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,093 114 1,207 1,046 179 1,225

ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก

   หนึ่งปแตไมเกินหาป 1,170 157 1,327 2,263 157 2,420

รวม 2,263 271 2,534 3,309 336 3,645

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณกับ

บริษัทลิสซิ่งในประเทศหลายแหง คงเหลือจํานวน 5 สัญญาและ 6 สัญญา โดยเปนของบริษัทมีจํานวน 2 สัญญา และ 3 สัญญา มูลคา

ตามสัญญารวมเปนเงิน 5 ลานบาทและ 6 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 48 เดือน จายชําระรวมงวดละ 0.10 ลานบาทและ 0.11 

ลานบาท ตามลําดับ และของบริษัทยอยจํานวน 3 สัญญา มูลคาตามสัญญารวมเปนเงิน 3 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 48 - 60 

เดือน จายชําระรวมงวดละ 0.07 ลานบาท
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21. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  ประกอบดวย

เงินกูยืมจากธนาคาร

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

202,334 98,509

เงินกูยืมจากธนาคาร 202,334 98,509

หัก  คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย (656) (978)

   สุทธิ 201,678 97,531

หัก  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (52,736) (23,361)

   สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งปซึ่งแสดง

   เปนหนี้สินหมุนเวียน (148,942) (69,770)

เงินกูยืมระยะยาว  - สุทธิ - 4,400

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

เงินกูยืม

พันบาท

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2560

เพ่ิมขึ้น               

ระหวางป

ตัดจําหนาย

คาธรรมเนียม

ทางการเงิน

จายคา

ธรรมเนียม

ทางการเงิน

ลดลง                 

ระหวางป

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2561

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 82,832 150,204 322 - (36,080) 197,278

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย 

   จํากัด (มหาชน) 14,699 - - - (10,299) 4,400

รวม 97,531 150,204 322 - (46,379) 201,678

เงินกูยืม

พันบาท

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2559

เพ่ิมขึ้น               

ระหวางป

ตัดจําหนาย

คาธรรมเนียม

ทางการเงิน

จายคา

ธรรมเนียม

ทางการเงิน

ลดลง                 

ระหวางป

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2560

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 38,000 54,000 55 (1,033) (8,190) 82,832

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย 

   จํากัด (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 บริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยสาระสําคัญของเงินกูยืมดัง

กลาวมีดังนี้

จํานวนเงินกูยืม 1 : 70 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย   : รอยละ MLR-1.25 ตอป

กําหนดชําระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560

จํานวนเงินกูยืม 2 : 30 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย   : รอยละ MLR-1.25 ตอป

กําหนดชําระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแตเดือนกันยายน 2560

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) โดยสาระสําคัญของ

เงินกูยืมดังกลาวมีดังนี้

จํานวนเงินกูยืม  : 30 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย   : รอยละ MLR-3.52 แตไมตํ่ากวารอยละ 5.0 ตอป

กําหนดชําระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยสาระสําคัญของเงินกูยืมดัง

กลาวมีดังนี้

จํานวนเงินกูยืม   : 143 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย   : รอยละ MLR-1.50 ตอป

กําหนดชําระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวซึ่งไดเบิกใชเงินกูแลวเต็มจํานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 151 ลานบาท

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตนระบุใหบริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆในสัญญา เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงินใหเปน

ไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา การโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง การไมดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ 

และการไมดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกิจการของบริษัท ซึ่งทําใหอํานาจการควบคุมกิจการเปลี่ยนไป ยกเวนภายใตเงื่อนไข

บางประการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกูของ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได ตอมาเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 บริษัทไดรับจดหมายจากธนาคารแจงวา

ธนาคารตกลงยินยอมผอนปรนขอกําหนดเง่ือนไขทางการเงินดังกลาวในป 2561 อยางไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทไดแสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของเงินกูยืมดังกลาวจากธนาคารเปนหนี้

สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน

130 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไมสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขเรือ่งการดาํรงอตัราสวนทางการเงนิทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกูของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได ตอมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทไดรับจดหมายจากธนาคารแจงวาธนาคารตกลง

ยินยอมผอนปรนขอกําหนดเง่ือนไขทางการเงินดังกลาวในป 2560 อยางไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน บริษัทไดแสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกูยืมดังกลาวจากธนาคารเปนหนี้สินหมุนเวียน

ทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน

22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
 งบแสดงฐานะการเงิน

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันตนป 15,682 14,685 12,377 9,975

ผลประโยชนจายโดยโครงการระหวางป - (175) - -

โอนกลับผลประโยชนพนักงาน - (1,684) - -

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ยระหวางป 2,718 1,808 2,300 1,354

ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 1,203 1,048 - 1,048

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นป 19,603 15,682 14,677 12,377

คาใชจายที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ตนทุนบริการปจจุบัน

   ตนทุนขาย 88 39 88 39

   คาใชจายในการขายและการบริหาร 2,286 1,481 1,942 1,095

   ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 344 288 270 220

รวม 2,718 1,808 2,300 1,354

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลขาดทุนที่เกิดจาก

   การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร 1,030 - - -

   การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 305 1,283 - 1,283

   ประสบการณ (132) (235) - (235)

รวม 1,203 1,048 - 1,048
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การวิเคราะหความออนไหว  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด

   เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 (608) (470) (422) (365)

   ลดลงรอยละ 0.5 748 506 454 394

อัตราการขึ้นเงินเดือน

   เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 777 489 469 370

   ลดลงรอยละ 0.5 (614) (460) (440) (347)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

   เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 (728) (537) (516) (403)

   ลดลงรอยละ 0.5 569 344 337 267

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย

2561 2560

รอยละ รอยละ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

อัตราคิดลด 2.81 - 3.23 2.81 2.03 - 2.81 2.81

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 8.76- 8.81 8.81 5.88 - 8.81 8.81

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 43 0 - 43 0 - 43 0 - 43

อัตราการทุพพลภาพ

10.00

ของอัตรามรณะ

10.00

ของอัตรามรณะ

10.00

ของอัตรามรณะ

10.00

ของอัตรามรณะ

อัตรามรณะ

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยป 2560 

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยป 2560 

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยป 2560 

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยป 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป

ขางหนา เปนจํานวนประมาณ 1.08 ลานบาท และ 1.08 ลานบาท (สําหรับบริษัทเปนจํานวนเงินประมาณ 1.08 ลานบาท และ 1.08 

ลานบาท) ตามลําดับ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลีย่ถวงนํา้หนกัในการจายชาํระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานของบรษิทั

และบริษัทยอยประมาณ 13 - 19 ป และ 13 ป (สําหรับบริษัทประมาณ 13 ป และ 13 ป) ตามลําดับ

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูใน

ระหวางรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา โดยกาํหนดอตัราคาชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจางเลกิจาง สาํหรบัลกูจางซึง่ทาํงานตดิตอกนัครบ 

20 ปข้ึนไปใหมสิีทธไิดรบัคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอตัราสดุทาย 400 วนัสดุทาย จากปจจบุนัอตัราคาชดเชยสงูสดุคอื 300 วนั โดยหาก

กฎหมายดงักลาวมผีลบงัคบัใช บรษิทัและบรษิทัยอยจะรบัรูภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังานเพิม่ขึน้ ซึง่มจีาํนวนเงนิไมเปนสาระสาํคญั

132 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



23. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (IRCP-W2) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรร

ใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 56,791,566 หนวย ในอัตรา 3.09 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบาทตอหนวย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป 6 เดือน นับต้ังแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี

สิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 6.30 บาทตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิซื้อหุน

สามัญไดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 วันที่ 16  พฤศจิกายน 2558 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และวัน

ที่ 16 พฤษภาคม 2560 (วันใชสิทธิครั้งสุดทาย)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญ (IRCP-W2) โดยปรับอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ เดิม 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน ราคาการใชสิทธิเดิม 

6.30 บาทตอ 1 หุนสามัญ เปนอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใหม 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1.20 หุน ราคาการใชสิทธิ

ใหม 5.25 บาทตอ 1 หุนสามัญ

ในระหวางป 2560 ผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดใชสทิธจิาํนวน 1,324 หนวย ซือ้หุนสามญัของ   บรษิทัจาํนวน 1,588 หุน ดวยราคา

การใชสิทธิ 5.25 บาทตอ 1 หุนสามัญ เปนจํานวนรวม 8,337 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปน 

254,299,746 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มยีอดคงเหลอืของใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัทีไ่มมผีูใชสทิธแิละหมดอายไุปจาํนวน 55.2 ลานหนวย

24. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 บรษิทัตองจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปสวนหนึง่ไวเปน

ทนุสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปหกัดวยขาดทนุสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทนุสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ 

10 ของทนุจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักลาวไมสามารถนาํไปจายเงนิปนผล บรษิทัไดจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

25. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวยคาใชจายที่สําคัญดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คาซื้อสินคาสําเร็จรูป 526,154 504,160 521,657 5,086

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 74,110 (19,791) 78,448 (24,080)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,302 1,594 771 882

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 110,636 108,221 53,640 55,317

คาเสื่อมราคา 9,337 7,926 1,523 1,544

คาตัดจําหนาย 1,575 1,203 913 938

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 3,547 3,998 1,036 1,268

หนี้สงสัยจะสูญ 7,980 26,641 6,532 17,552

คาปรับตามสัญญาจางเหมาโครงการ 7,128 42,795 7,128 42,795
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26. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
26.1 สวนประกอบหลกัของคาใชจาย (รายได) ภาษเีงนิไดสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ  2560 ประกอบดวย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดปที่แสดงอยุในกําไรขาดทุน :

   คาใชจายภาษีเงินไดของปจจุบัน :

      คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 5,529 9,790 - 56

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

   การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

      ที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (1,191) (1,599) (1,111) (1,939)

      รวม 4,338 8,191 (1,111) (1,883)

ภาษเีงนิไดทีเ่กีย่วของกบัสวนประกอบของกาํไรขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน:

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ

      กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

         คณิตศาสตรประกันภัย (241) (210) - (210)

      รวม (241) (210) - (210)

26.2 การกระทบยอดระหวางจาํนวนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิไดและผลคณูของกาํไรทางบญัชกีบัอตัราภาษทีีใ่ช

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับป (56,496) 4,617 (39,096) (21,443)

อัตราภาษีที่ใช (%) 20% 20% 20% 20%

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช (11,299) 923 (7,819) (4,289)

รายการกระทบยอด

   ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน

      การคํานวณกําไรทางภาษี

         - คาใชจายทีไ่มอนญุาตใหถอืเปนรายจายในการคาํนวณ

            กําไรทางภาษี 4,769 10,416 3,431 6,729

   ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือกําไรที่ไมตองนํามา

      คํานวณกําไรทางภาษี

      - รายไดเงินปนผลที่ไดรับยกเวน (97) (1,246) (4,528) (2,129)

      คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม (207) (303) (112) (255)

   ขาดทนุทางภาษทีีไ่มไดบนัทกึสนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตดับญัชี 12,363 - 9,028 -

โอนกลับประมาณการคาใชจายที่ไดรับรูสินทรัพยภาษี

   เงินไดรอตัดบัญชี (1,191) (1,599) (1,111) (1,939)

รวมรายการกระทบยอด 15,637 7,268 6,708 2,406

รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 4,338 8,191 (1,111) (1,883)
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัและบรษิทัยอยมผีลขาดทนุทางภาษสีะสมทีย่งัไมไดใชเปนจาํนวนเงนิประมาณ 88.70 

ลานบาทและ 40.30 ลานบาท (สําหรับบริษัทเปนจํานวนเงินประมาณ 45.14 ลานบาทและ 0.00 ลานบาท) ตามลําดับ ซึ่งบริษัทและ

บรษิทัยอยไมไดบนัทกึสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีากผลขาดทนุทางภาษดีงักลาว เนือ่งจากยงัมคีวามไมแนนอนวาบรษิทัและ

บริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชน

26.3 การกระทบยอดระหวางอตัราภาษทีีแ่ทจรงิถวัเฉลีย่และอตัราภาษทีีใ่ชสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

และ 2560 สรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม

2561 2560

จํานวนภาษี 

(พันบาท)

อัตราภาษี 

(%)

จํานวนภาษี 

(พันบาท)

อัตราภาษี 

(%)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป (56,496) 4,617

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช (11,299) 20.00 923 20.00

รายการกระทบยอด 15,637 (27.68) 7,268 157.41

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย 4,338 (7.68) 8,191 177.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

จํานวนภาษี 

(พันบาท)

อัตราภาษี 

(%)

จํานวนภาษี 

(พันบาท)

อัตราภาษี 

(%)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป (39,096) (21,443)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช (7,819) 20.00 (4,289) 20.00

รายการกระทบยอด 6,708 (17.16) 2,406 (11.22)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย (1,111) 2.84 (1,883) 8.78

27. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุนขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปทีเ่ปนของผูถอืหุนของบรษิทั (ไมรวมกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปตามที่กลาวขางตนกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ของหุนสามญัทีบ่รษิทัอาจตองออกเพือ่แปลงหุนสามญัเทยีบเทาปรบัลดทัง้สิน้ใหเปนหุนสามญั โดยสมมตวิาไดมกีารแปลงเปนหุนสามญั 

ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดทีเ่ปนของบรษิทัใหญ (พนับาท) (51,525) (3,017) (37,984) (19,559)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พนัหุน) 254,300 254,299 254,300 254,299

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่กิจการ

    ตองออกใหตามสิทธิของ (IRCP-W2) (พนัหุน) - - - -

จํานวนหุนสามญัทีส่มมตวิาออกในมลูคายตุธิรรม (พนัหุน) - - - -

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (พนัหุน) 254,300 254,299 254,300 254,299

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) (0.20) (0.01) (0.15) (0.08)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) (0.20) (0.01) (0.15) (0.08)

28. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทยอยที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนิน

งานของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท

เพือ่วตัถปุระสงคในการบรหิารงาน บรษิทัและบรษิทัยอยจดัโครงสรางองคกรเปนหนวยธรุกจิตามประเภทของโครงการ บรษิทัและ

บริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน ดังนี้ 

- ประเภทโครงการ

- ประเภทไมใชโครงการ

ผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการดาํเนนิงานของแตละหนวยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงคในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ

จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุน

จากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย

รวมในงบการเงิน

การบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการระหวางสวนงานทีร่ายงานเปนไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการธรุกจิกบับคุคล

ภายนอก
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รายละเอียดรายไดและกําไร (ขาดทุน) จําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม

สวนงานธุรกิจ

ประเภทโครงการ

สวนงานธุรกิจ

ประเภทไมใช

โครงการ

ตัดบัญชี
รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
รายได
รายไดสวนงานดําเนินงาน
รายไดรวม 411,739 601,688 669,463 658,017 (11,296) (12,359) 1,069,906 1,247,346
รายไดระหวางสวนงาน - (1,527) - (10,832) - 12,359 - -
รายไดจากการขายจากลกูคาภายนอก 411,739 600,161 669,463 647,185 (11,296) - 1,069,906 1,247,346
ผลการดําเนินงานของสวนงาน 21,002 115,279 111,412 142,675 1,790 (11,637) 134,204 246,317
คาใชจายในการบริหาร (76,847) (143,007)
คาใชจายในการขาย (58,478) (38,765)
กาํไร (ขาดทนุ) จากการจาํหนายอุปกรณ 125 1,548
ดอกเบี้ยรับ 1,070 721
ตนทุนทางการเงิน (28,510) (21,126)
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย (10,910) (9,129)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,985) (26,641)
โอนกลับขาดทุน/

   (ขาดทุน) จากการลดมูลคาของ

      สินคาคงเหลือ (9,165) (5,301)
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (4,338) (8,191)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (60,834) (3,574)

สินทรัพยของสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

พันบาท

สวนงาน

ธุรกิจประเภท

โครงการ

สวนงานธุรกิจ

ประเภทไมใช

โครงการ
รวมสวนงาน

สินทรัพยที่

ไมไดปนสวน รวม

สินทรัพยของสวนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 606,791 306,760 913,551 288,384 1,201,935

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

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร

บรษิทัและบรษิทัยอยดาํเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตรเดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดและสนิทรพัยทีแ่สดงอยูในงบการเงนิ จงึถอื

เปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

สาํหรบัปวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัและบรษิทัยอยมรีายไดจากลกูคารายใหญจาํนวนสองราย เปนจาํนวนเงนิ 216 

ลานบาท และ 130 ลานบาท และเปนจาํนวนเงนิ 246 ลานบาท และ 146 ลานบาท ตามลาํดบั ซึง่มาจากสวนงานธรุกจิประเภทโครงการ
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอยตามความ

ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

พนักงานและบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขาเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตรารอยละของเงินเดือนของพนักงานแตละคน 

พนักงานจะไดรับสวนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและขอบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริษัท บริษัทและ

บริษัทยอยไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนแหงหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เปนจํานวนเงิน 

1.23 ลานบาท และ 1.16 ลานบาท (สําหรับบริษัทเปนจํานวนเงิน 0.51 ลานบาทและ 0.59 ลานบาท) ตามลําดับ

30. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ

วันที่ 1 มกราคม 

2561

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไมใช

เงินสด
ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 31 ธันวาคม 

2561เพิ่มขึ้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 72,822 222,295 - 295,117

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 91,788 (11,431) - 80,357

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 97,531 103,825 322 201,678

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4,508 (1,735) 188 2,961

   รวม 266,649 312,954 510 580,113

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ

วันที่ 1 มกราคม 

2560

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไมใช

เงินสด
ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 31 ธันวาคม 

2560เพิ่มขึ้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 181,900 (109,078) - 72,822

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 73,890 17,898 - 91,788

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 62,499 34,977 55 97,531

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4,966 (1,760) 1,302 4,508

   รวม 323,255 (57,963) 1,357 266,649

138 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ

วันที่ 1 มกราคม 

2561

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไมใช

เงินสด
ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 31 ธันวาคม 

2561เพิ่มขึ้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 71,000 160,573 - 231,573

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 42,472 (38,325) - 4,147

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 35,000 - - 35,000

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 97,531 103,825 322 201,678

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,309 (1,046) - 2,263

   รวม 249,312 225,027 322 474,661

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ

วันที่ 1 มกราคม 

2560

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไมใช

เงินสด
ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 31 ธันวาคม 

2560เพิ่มขึ้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180,000 (109,000) - 71,000

เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 42,472 - 42,472

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 45,000 (10,000) - 35,000

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 62,499 34,977 55 97,531

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,618 (1,195) 886 3,309

   รวม 291,117 (42,746) 941 249,312

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณและการจางผูรับเหมาชวง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ และการจาง

ผูรับจางชวงเปนจํานวนเงินรวม 130 ลานบาท และ 201 ลานบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวนเงินรวม 90 ลานบาทและ 181 

ลานบาท) ตามลําดับ

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาชาดําเนินงาน

บรษิทัและบรษิทัยอยไดเขาทาํสญัญาบรกิารและสญัญาเชาดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัการเชาทีด่นิ พืน้ทีใ่นอาคาร รถยนต

และอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 27 ป

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัและบรษิทัยอยมจีาํนวนเงนิขัน้ตํา่ทีต่องจายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตสญัญา

บริการและสัญญาเชาดําเนินงานดังนี้
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จายชําระภายใน

   ภายใน 1 ป 3,344 2,600 1,343 1,500

   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,691 400 - 400

31.3 ภาระผูกพันหากไมปฏิบัติตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสัญญาขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงการใหบริการ

ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเปนจํานวน 29 สัญญาและ 34 สัญญา ตามลําดับ มูลคารวมตาม

สัญญาจํานวนเงิน 539 ลานบาท และจํานวนเงิน 1,006 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีการสงมอบงานแลวจํานวนเงิน 247 ลานบาท 

และจาํนวนเงนิ 749 ลานบาท ตามลาํดบั โดยบรษิทัจะตองสงมอบงานใหกบัผูวาจางตามระยะเวลาทีก่าํหนดในสญัญา และ

บริษัทจะตองนําหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทไม

สามารถปฏิบัติตามสัญญา บริษัทจะถูกริบหลักประกันและตองชดใชคาเสียหายแกผูวาจางตามที่กําหนดในสัญญา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมกีารทาํสญัญาวาจางเพือ่ดาํเนนิงานดานการออกแบบระบบ พฒันาระบบ การจดั

ทาํระบบรวมถงึการฝกอบรมกบัผูรบัชวงตอเปนจาํนวน 18 สญัญา และจาํนวน 19 สญัญา ตามลาํดบั มลูคารวมตามสญัญาจาํนวนเงนิ 

81 ลานบาท และจาํนวนเงิน 127 ลานบาท ตามลาํดบั ซึง่บรษิทัไดจายชาํระเงนิตามสญัญาแลวจาํนวนเงนิ 39 ลานบาท และจาํนวน

เงนิ 98 ลานบาท ตามลําดับ หากผูรับชวงตอไมสามารถปฏบิตัติามสญัญาจะตองรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหายตอบรษิทัตามทีก่าํหนด

31.4 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมหีนงัสอืคํา้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัและบรษิทัยอยจาํนวน

ประมาณ 522 ลานบาท และ 422 ลานบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวนเงิน 507 ลานบาทและ 406 ลานบาท)  ตามลําดับ ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

คํ้าประกันการชําระคืนเงินรับลวงหนาและเงินประกันผลงาน 352,928 415,420 337,878 401,810

คํ้าประกันการประมูลงาน 169,240 4,430 169,240 4,430

คํ้าประกันอื่น ๆ 170 1,800 170 170

   รวม 522,338 421,650 507,288 406,410

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 บริษัทไดรับหนังสือบอกเลิกจางเหมาจากผูวาจางรายหนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผูวาจาง

ไดมีหนังสือเรียกใหธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันสองฉบับเปนจํานวนรวม 33 ลานบาท ชําระหนี้ตามหนังสือคํ้าประกัน บริษัทได

มีหนังสือแจงธนาคารดังกลาวใหระงับการชําระหน้ีตามหนังสือคํ้าประกัน และไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองโดยไดมีคําขอเกี่ยวกับวิธี

การชัว่คราวกอนการพพิากษาโดยขอใหศาลมคีาํสัง่ใหผูวาจางระงบัการดาํเนนิการเพือ่บงัคบัธนาคารใหชาํระเงนิตามหนงัสอืคํา้ประกนั

จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น

140 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล รีเสริช คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมคีาํสัง่ยกคาํขอใหศาลกาํหนดวธิกีารชัว่คราวกอนการพพิากษาของบรษิทั เนือ่งจาก

เห็นวาบริษัทยังไมไดรับความเสียหายจากการที่ผูวาจางสงหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขอบังคับหลักประกันที่บริษัทไดใหไวตามสัญญา

ตอมาเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ธนาคารดงักลาวไดชาํระหนีต้ามหนงัสอืคํา้ประกนัใหแกผูวาจางตามหนงัสอืคํา้ประกนัเปนจาํนวน

รวม 33 ลานบาท และไดเรียกรองใหบริษัทชําระหนี้ดังกลาวแกธนาคาร และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทไดชําระหนี้ดังกลาว

แกธนาคารแลว และไดรับรูเปนคาใชจายในการบริหาร

31.5 การคํ้าประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีภาระผูกพันรวมกับกรรมการของบริษัทจากการคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อใหแก

บรษิทัยอยแหงหนึง่ในวงเงนิ 246 ลานบาท และ 174 ลานบาท ตามลาํดบั ซึง่บรษิทัยอยดงักลาวนาํวงเงนิไปออกหนงัสอืคํา้

ประกนัธนาคารใหแกบรษิทัรวมจาํนวน 15.05 ลานบาท และ 15.20 ลานบาท ตามลาํดบั เพือ่คํา้ประกนัสญัญาของบรษิทัรวม

31.6 คดีฟองรอง

(1) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทแหงหนึ่งไดยื่นฟองบริษัทและจําเลยอีก 5 ราย โดยบริษัทเปนจําเลยที่ 6 ตอศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศในขอหาละเมิดลิขสิทธิ์ และเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 378 ลาน

บาท พรอมดอกเบีย้อตัรารอยละ 7.5 ตอปนบัจากวนัฟองเปนตนไปจนกวาจะชาํระแลวเสรจ็ และคาใชประโยชนลขิสทิธิ์

เดือนละ 10 ลานบาท นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์

  เนือ่งจากคดดีงักลาวอยูระหวางการพจิารณาของศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และบรษิทั

ไดยืน่คาํใหการตอศาลแลวในวนัที ่8 มกราคม 2561 และบรษิทัไดยืน่คาํรองคดัคานคาํรองขอคุมครองชัว่คราวโจทกใน

วันที่ 29 มกราคม 2561 และในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศาลชั้นตนไดมีการตัดสิน แตทางโจทกอุทธรณคําสั่งดังกลาว 

และอยูในระหวางกระบวนการพิจารณา อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทจะไมไดรับคาเสียหายอยาง

เปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองดังกลาว บริษัทจึงยังมิไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความไวใน

บัญชี

(2) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อดีตพนักงานคนหนึ่งไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแรงงานกลาง โดยเรียกคาชดเชยและคาจาง

จาํนวนเงนิรวม 4.80 ลานบาท พรอมดอกเบีย้อตัรารอยละ 15 ตอปนบัแตวนัทีเ่ลกิจางเปนตนไปจนกวาจะชาํระแลวเสรจ็

  เนือ่งจากคดดีงักลาวศาลแรงงานไดพพิากษายกฟองแลว แตโจทกยืน่อทุธรณ ผูบรหิารของบรษิทัเชือ่มัน่วาบรษิทั

จะไมไดรบัคาเสยีหายอยางเปนสาระสาํคญัจากคดฟีองรองดงักลาว บรษิทัจงึยงัมไิดบนัทกึประมาณการหนีส้นิทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นจากคดีความไวในบัญชี
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 32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัและบรษิทัยอยบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ในสนิทรพัยทางการเงนิและหนีส้นิ  ทางการเงนิตามปกติ

ธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคกรโดยทั่วไป และไมไดประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการ

เงินใด ๆ เพื่อการคาหรือการเก็งกําไร

32.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ

บริษทัและบริษทัยอยมคีวามเส่ียงดานการใหสนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ ลกูหนีภ้ายใตสญัญาผานชาํระ 

และเงนิใหกูยมืระยะสัน้แกกจิการทีเ่กีย่วของกนั ฝายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกาํหนดใหมนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุ

สินเช่ือทีเ่หมาะสม ดังน้ันบริษทัและบริษทัยอยจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหายทีเ่ปนสาระสาํคญัจากการใหสนิเชือ่ นอกจากนี ้การ

ใหสนิเช่ือของบริษทัและบริษทัยอยไมมกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัยอยมฐีานของลกูคาทีห่ลากหลายและมอียูจาํนวน

มากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีบ่ริษทัและบริษทัยอยอาจตองสญูเสยีจากการใหสนิเชือ่คอืมลูคาตามบญัชขีองลกูหนี ้ลกูหนีอ้ืน่และตัว๋

เงนิรบัท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 32.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทัและบริษทัยอยมคีวามเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้เนือ่งจากมเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ ลกูหนีภ้ายใตสญัญาผอนชาํระ เงนิใหกู

ยมืระยะส้ันแกกิจการทีเ่ก่ียวของกัน เงินฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํา้ประกนั เงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูยมืระยะ

ส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วของกัน เงินกูยมืระยะยาวจากธนาคารและหนีส้นิภายใตสญัญาเชาทางการเงนิ ทัง้นีส้นิทรพัยและหนีส้นิทางการ

เงนิสวนใหญมอัีตราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเคยีงกบัอตัราตลาดในปจจบุนั อยางไรกต็าม

บรษิทัและบริษทัยอยเช่ือวาความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตอผลการ

ดาํเนนิงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบรษิทัยอยมไิดใชตราสารอนพุนัธทางการเงนิอืน่เพือ่ปองกนัความเสีย่งดงักลาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้

ลานบาท

งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2.30 187.56 25.29 215.15 0.125 - 1.10

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 333.22 333.22 -

ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ 383.88 - - 383.88 400 - 5.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 104.34 - - 104.34 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   216.30 159.17 - 375.47 4.00 - 4.75

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 292.68 292.68 -

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 2.96 - - 2.96 3.27 - 9.17

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - 201.68 - 201.68 MLR - 3.52 ถงึ 

MLR - 1.25
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ลานบาท

งบการเงินรวม

2560

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2.47 54.21 4.04 60.72 0.125 - 1.10

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 588.64 588.64 -

ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ 2.90 - - 2.90 5.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 95.59 - - 95.59 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ 91.79 72.82 - 164.61 4.50 - 5.025

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 340.66 340.66 -

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 4.51 - - 4.51 3.27 - 9.17

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - 97.53 - 97.53 MLR - 3.52 ถงึ

MLR - 1.25

ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1.27 138.31 11.47 151.05 0.125 - 1.30

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 148.56 148.56 -

ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ 383.88 - - 383.88 400 - 5.00

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

    (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 40.00 - - 40.00 12.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 74.84 - - 74.84 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 76.55 159.17 - 235.72 4.00 - 4.75

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 211.26 211.26 -

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 35.00 - - 35.00 5.80 - 6.00

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 2.26 - - 2.26 3.27 - 9.17

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - 201.68 - 201.68 MLR - 3.52 ถงึ

MLR - 1.25
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ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1.64 5.89 1.80 9.33 0.125 - 1.10

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 445.22 445.22 -

ลูกหนี้ภายใตสัญญาผอนชําระ 2.90 - - 2.90 5.00

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

    (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 40.00 - - 40.00 12.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 70.09 - - 70.09 0.37 - 1.10

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.47 71.00 - 113.47 4.50 - 4.75

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 243.41 243.41 -

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 35.00 - - 35.00 5.80 - 6.00

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 3.31 - - 3.31 3.27 - 9.17

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - 97.53 - 97.53

MLR - 3.52 ถงึ

MLR - 1.25

32.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

บรษิทัและบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ เนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัยอยมรีายการซือ้

หรือขายสินคาที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไมไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปน

สกุลเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดรับการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2561

(พัน)

2560

(พัน)

2561

(พัน)

2560

(พัน)

2561 2560

(บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6 62 1,249 1,496 32.4498 32.6809

ยูโร - - - 8 36.7620 39.0273

ลาวกีบ 6 6 - - 0.0038 0.0039
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2561

(พัน)

2560

(พัน)

2561

(พัน)

2560

(พัน)

2561 2560

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 16 1,073 595 32.4498 32.6809

ยูโร - - - 8 36.7620 39.0273

32.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

บรษิทัและบรษิทัยอยมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอง โดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบ

เทาเงนิสดใหเพยีงพอตอการดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอย รวมทัง้จดัหาวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิตาง 

ๆ เพื่อสํารองในกรณีที่มีความจําเปนและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

32.6 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่แสดงไวในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเชื่อวามูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี

33. การบริหารจัดการทุน
วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่าํคญัของบรษิทัและบรษิทัยอย คอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทางการเงนิทีเ่หมาะ

สมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 บรษิทัและบรษิทัยอยมอีตัราสวนหนีส้นิตอทนุเทากบั  3.14 : 1 และ 1.87 : 1 ตามลาํดบั และบรษิทัมอีตัราสวน

หนี้สินตอทุนเทากับ 3.09 : 1 และ 2.00 : 1 ตามลําดับ

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดมกีารจดัประเภทใหมเพือ่ใหสอดคลองกบั

การจดัประเภทรายการบญัชใีนปปจจบุนั ซึง่ไมมผีลกระทบตอกาํไรหรอืสวนของผูถอืหุน การจดัประเภทรายการใหมมดีงัตอไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ตามที่เคยเสนอ

รายงานไวเดิม

จัดประเภท

เพิ่ม (ลด)

จัดประเภท

รายการใหม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คาใชจายในการขาย 38,765 14,319 53,084

คาใชจายในการบริหาร 184,078 (14,319) 169,759
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35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมและมีผลบังคับใชในอนาคต
สภาวชิาชพีบญัชไีดออกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใช  มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอผดิพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การรวมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  10      

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  15       

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  25       

(ปรับปรุง 2561)

เรือ่ง ภาษเีงนิได-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถอืหุน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27      

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29      

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  32      

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่1

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สิน

ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 4 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 5 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 7 (ปรับปรุง 2561)

เรือ่ง การปรบัปรงุยอนหลงัภายใตมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) 

เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 10 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 12 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่ 14 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่17 

(ปรบัปรงุ 2561)

เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่20 

(ปรบัปรงุ 2561)

เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่21

(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

เมื่อนํามาถือปฏิบัติ

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
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