


วิสัยทัศน์องค์กร
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายด้าน 

ICT มีความเป็นผู้น�าด้านคุณภาพ 

และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

พันธกิจองค์กร
เพิม่จ�านวนรักษากลุม่ลูกค้า ซ่ึงมมีลูค่าสงูหรือศกัยภาพสงูเอาไว้ การขยายฐานลกูค้า ท�าได้โดยการเสนอความแตกต่างจากคู่

แข่งให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการเน้นความเป็นผูน้�าผลิตภณัฑ์การพฒันาคุณลักษณะเด่น และการให้บริการลูกค้า

ด้วยความเป็นเลิศโดยวิธี

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่เพื่มข้ึนทุกปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่ไม่น้อยกว่า

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ถือหุ้นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

2. สร้างมลูค่าเพิม่ส�าหรบัลกูค้า โดยการพฒันาระบบและการบริการใหม่ท่ีตรงกบัความต้องการ และให้บรกิารอย่างมืออาชพี 

เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ บรรยากาศในการท�างานและผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายองค์กร
บริษัท มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตเป็นบริษัทช้ันน�าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรและจะเติบโตอย่าง

ต่อเนือ่งไปพร้อมๆ กบัการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และสารมารถตอบสนองทกุความต้องการของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปัจจุบัน IRCP เป็นท่ียอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Total ICT 

Solution ทีด่บีริษทัหนีง่ในประเทศไทย และก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็น The Innovative Company ด้วยการน�าเสนอผลิตภณัฑ์

และบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

รางวัลแห่งความส�าเร็จ
ผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดมีาก” ตราสญัลักษณ์ 4 ดวง จากโครงการส�ารวจการการก�ากบัดแูลกจิการ

บริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บมจ. อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน ได้รับผล 

การประเมนิคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2562 99 คะแนน จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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ประวัติและการพัฒนาการของบริษัท
ของบริษัท

กลุม่บรษิทั IRCP มุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำยำวนำน ตลอด 34 ปีทีผ่่ำนมำ IRCP ได้มกีำรขยำย

กำรด�ำเนนิงำนเข้ำสูธ่รุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรอย่ำงต่อเนือ่ง มผีลงำนส�ำคญัในระดบัประเทศจ�ำนวนมำก 

โดยได้มกีำรขยำยสูก่ำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัทีป่ระกอบด้วย 5 สำยธรุกิจ คอื ธรุกจิวทิยแุละโทรทศัน์กระจำยเสียงแบบดจิทิลั 

ธุรกิจโทรคมนำคม ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ และ ธุรกิจกำรซอฟแวร์โซลูชั่น และประกอบไปด้วย 

4 กลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรขยำยศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำและรองรับควำมก้ำวหน้ำและ 

แนวโน้มของเทคโนโลยใีห้ครอบคลมุได้มำกยิง่ขึน้ ซ่ึงถอืว่ำเป็นกำรให้บริกำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรแบบเบด็เสรจ็ และยงัเป็น 

กำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรด�ำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพำรำยได้จำกธุรกิจหรือลูกค้ำกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่ำงเดียว

นอกจำกนี ้กลุม่บรษิทั IRCP ยงัได้ต้ังเป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่สดัส่วนรำยได้จำกกำรบริกำร (Professional Service) ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่กำร

ให้ค�ำปรกึษำ ออกแบบ ตดิตัง้ระบบควำมปลอดภัยทัง้ทำงกำยภำพและควำมปลอดภยัของข้อมลู ระบบคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่ำย 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กำรบ�ำรุงรักษำระบบ กำรฝึกอบรม และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

โทรคมนำคมให้มำกขึ้นเพื่อสร้ำงฐำนรำยได้ที่ต่อเนื่อง เพิ่มรำยได้ระยะยำว และเพิ่มอัตรำก�ำไรที่สูงขึ้น  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ก่อต้ังโดยผู้บริหำรคนไทย ซึ่งได ้

จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทข้ึนเมือ่วนัที ่29 สิงหำคม 2529 ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้ำนบำท โดยได้เริม่ต้นประกอบธรุกจิจำกกำรเป็นผูผ้ลติกำร์ด 

แสดงผลภำษำไทยท่ีใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และต่อมำได้ขยำยธุรกิจในสำยงำนด้ำนไอทีอย่ำงต่อเนื่องโดยมีกำรเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ส�าคัญ
2533
บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Microsoft USA) พัฒนำเทคโนโลยีระบบภำษำไทย
ส�ำหรับระบบปฏิบัติกำร เริ่มตั้งแต่ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่อยมำจนถึง Microsoft Windows NT server/ 
Workstation และต่อมำในปี 2536 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตซ�้ำซอฟต์แวร์ของ Microsoft แต่เพียง ผู้เดียวในประเทศไทย

2538
บริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจด้ำนที่ปรึกษำและกำรรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้ำร่วมประมูลโครงกำรของภำครัฐและเอกชน

2540
บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจด้ำน
กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วง

2542
ขยำยธุรกิจพัฒนำซอฟต์แวร์ด้วยกำรลงทุนในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2544
บริษัทเข้ำไปลงทุนในบริษัท ไออำร์ซี เทคโนโลยี จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 29.99 และในปี 2545 - 2546 
ได้เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 49.99 และร้อยละ 50 ตำมล�ำดับ แต่ต่อมำในปี 2548 บริษัทได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทนี ้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ำยหนึ่งไป โดยมีก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 2.56 ล้ำนบำท 

2547
บรษัิทได้เห็นควำมส�ำคญัในกำรขยำยกำรให้บริกำรสำรสนเทศแบบครบวงจร จงึมมีตจิดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้อกี 1 บรษิทั คอื บรษัิท อนิเทลลเิจน็ท์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้เข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 60 และต่อมำในปี 2549 ได้เข้ำซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกครั้ง ท�ำให้บริษัท 
มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 92

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 2



2548
บริษัท ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น (Good Governance Award) รำงวัลที่ 1 ประจ�ำปี 2547 จำกสถำบันป๋วย อึ๊งภำกรณ์ 
โดยเป็นรำงวลัทีม่อบให้กบัหน่วยงำนทีย่ดึมัน่หลกักำรบรหิำรจดักำร ด้วยควำมซือ่สตัย์ โปร่งใส มคีวำมรบัผดิชอบ มีคณุธรรมจรยิธรรม

2552
บริษัทได้ยกเลิกสำยธุรกิจภูมิศำสตร์สำรสนเทศ และสำยธุรกิจบริกำรให้ค�ำปรึกษำพัฒนำระบบสำรสนเทศ (บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวต้ิง จ�ำกัด: INEC) เน่ืองจำกเล็งเห็นว่ำเป็นสำยธุรกิจที่ไม่มีงำนโครงกำรรองรับในอนำคต และเป็นสำยธุรกิจที่ 
ไม่สำมำรถสร้ำงก�ำไรให้แก่บริษัทได้

2553
มีกำรขยำยธุรกิจ โดยกำรลงทุนในบริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด: TVT ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยวิธีกำรเข้ำซ้ือกิจกำรเนื่องจำกเห็นว่ำ
ธุรกิจดังกล่ำวจะสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีธุรกิจด้ำนเทเลคอมแบบครบวงจร

2553
บริษัทได้เพิ่มสำยธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อบริษัทอินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด: 
INEC เนื่องจำกเมื่อปี 2552 ได้มีกำรยกเลิก สำยธุรกิจในบริษัทนี้ไป แต่ตัวบริษัทยังคงอยู่ ต่อมำในช่วงปลำยปี 2553 จึงมีกำรน�ำสำย
ธุรกิจด้ำนกำรบริกำรกลับมำอีกครั้งในชื่อบริษัทเดิม

2555
บรษิทัได้ยกเลกิชือ่กลุม่ธรุกจิระบบเครอืข่ำยสำรสนเทศ (Network Business Sector: NW) โดยปรบัเปลีย่นชือ่ให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์
ทีมุ่ง่เน้น จงึน�ำกลุม่ธรุกจินีไ้ปรวมกบักลุม่ธรุกจิโครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองค์กรภำยใต้ชือ่เดมิคอื Enterprise Information 
Technology Business Department: EIT

2555
กลุ่มบริษัทมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงองค์กร ในระดับคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และพิจำรณำผลประโยชน์และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่กรรมกำรได้
รับ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance)

2556
กลุม่บรษิทัได้ยกเลิกกิจกำร บริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั: ISD และได้โอนย้ำยพนกังำน และธรุกจิของบรษิทั 
ไปอยู่ภำยใต้ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด: INEC

2556
กลุ่มบริษัท ได้ขยำยธุรกิจ โดยกำรจัดต้ังสำยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียง (Digital Broadcasting) เพื่อด�ำเนินงำน 
รับเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริกำรค�ำแนะน�ำด้ำนกำรแพร่ภำพ โทรทัศน์ และวิทยุ ในระบบดิจิตอล และรองรับนโยบำย
ของภำครัฐที่จะเปลี่ยนถ่ำยจำกกำรแพร่ภำพโทรทัศน์และวิทยุในระบบอนำล็อกเข้ำสู่ระบบ ดิจิตอล

2557
บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) ได้เพิ่มทุนจำกทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำทเป็น 50 ล้ำนบำท ทั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
รองรับกำรเติบโตธุรกิจที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี

2558
จัดตัง้บรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ำกดั โดยบรษิทั ไอท ีกรนี จ�ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้ร้อยละ 24.99 ซึง่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ
ขนำดเลก็จำกขยะ และบรหิำรจดักำรและก�ำจดัขยะ ด้วยทุนจดทะเบยีน 2 ล้ำนบำท และปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท

2559
จัดตั้งบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุน โดย IRCP เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 51 หรือ 5.1 ล้ำนบำท ของทุน
จดทะเบยีนจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท ด�ำเนินธุรกจิโดยให้บรกิำรออกแบบก่อสร้ำงสถำนฐีำน ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่เตมิ อปุกรณ์รบัส่งสญัญำณ
เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้ำ และระบบโทรคมนำคม
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2559
บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ�ำกัด (HRCP) ได้ท�ำกำรขำยหุ้นสำมัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำขน) เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2559 
โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น ร้อยละ 99.99

2561
กลุ่มบริษัทได้ปิดกิจกำร บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (IRCP Cloud)

2562
- บริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตำมภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำยจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) อยูใ่นเกณฑ์ “ดเีลิศ” ด้วยคะแนน 99 คะแนน
- บริษัทได้รับกำรประเมินของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�ำปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดำว หรือดีมำก
- บริษัทได้ย้ำยส�ำนักงำนใหญ่จำกพระรำม 9 ไปยังอำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 7
- หน่วยธุรกิจ AR ด�ำเนินงำนภำยใต้บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตซ�้ำซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภทรับจำ้งผลิต OEM 

หยุดด�ำเนินกำรเน่ืองจำกทำงบริษัท MICROSOFT LICENSING, GP ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญำในส่วนธุรกิจดังกล่ำว เนื่องจำกสภำพ
ธุรกิจในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ Digital Download ส่งผลให้กำรผลิตซ�้ำแบบ DVD มีปริมำณน้อยลงจนไม่คุ้มค่ำ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจต่อ โดยสิ้นสุดสัญญำเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2562
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน 2560 2561 2562

หน่วย (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์ 1,020 1,201 1,079

รวมหนี้สิน 887 911 665

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 355 290 191

รวมรำยได้ 1,285 1,079 952

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 1,278 1,133 1,024

ก�ำไรสุทธิ (4,412) (61) (98)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 18.5 14.42 18.44

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) (0.28) (5.63) (10.98)

ข้อมูลหุ้น

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.01) (0.20) (0.40)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตรำส่วนจ่ำยเงินปันผล (%) - - -
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รวมหนี้สิน (ล้านบาท) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

กำไรสุทธิกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นรวมรายได้

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)
2560     2561     2562 2560     2561     2562 2560     2561     2562
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท

ภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จำกกำรประมำณกำรของส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) มอีตัรำขยำยตัว 

ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 2.4 เทียบกับปี 2561 ที่ขยำยตัวร้อยละ 4.2 มูลค่ำ กำรส่งออกสินค้ำลดลงร้อยละ 3.2 กำรบริโภคภำคเอกชน

และกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตำมล�ำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 (ปี2561 ร้อยละ 1.1) 

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 (ปี 2561 ร้อยละ 7.4) ของ GDP 

ตลอดปี 2562 มีปัจจัยลบหลำยประกำรทั้งภำยนอกและภำยในประเทศส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย อำทิ 

ภำวะเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์จำกต่ำงประเทศชะลอตัว สงครำมกำรค้ำ (Trade War) ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนท่ียืดเยื้อ 

กำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร อำทิ นวัตกรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) กำรก้ำวสู่ยุค 5G แอพพลิเคชั่น 

และบริกำรออนไลน์ใหม่ ๆ ส่งผลกระทบให้ภำคธุรกิจทั้งกำรค้ำ กำรเงิน กำรท่องเที่ยว กำรผลิตและอุตสำหกรรมต้องเร่งปรับตัวตำม 

รวมถึงปัจจัยด้ำนกำรเมืองที่ผลกำรเลือกต้ังในเดือน มีนำคม 2562 พรรครัฐบำลและฝ่ำยค้ำนมีคะแนนเสียงต่ำงกันไม่มำก 

กระทบต่อเสถียรภำพรัฐบำล บวกกับ กำรลงมติรับรองร่ำงกฎหมำยส�ำคัญๆ โดยเฉพำะพรบ.งบประมำณและค่ำใช้จ่ำยปี 2563

ทีล่่ำช้ำกกว่ำปกตมิำกจนส่งผลกระทบต่อกำรเบกิจำยงบประมำณภำครฐัต้องล่ำช้ำตำม เมือ่รวมกบัภำระหนีค้รวัเรอืนท่ีคงอยูใ่นระดบัสงู 

(Q3/62 เท่ำกับ 79.1% สูงสุดในรอบ3ปี) ก�ำลังซื้อ กำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนลดลง ปัญหำน�้ำท่วม สลับกับภัยแล้ง 

จึงส่งผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจ อตุสำหกรรม และเกษตรกรรม โดยรวม แม้รัฐบำลจะออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 

เพือ่สนบัสนนุกำรใช้จ่ำยภำคประชำชนหลำยครัง้ เช่น โครงกำรชมิชอ็ปใช้ ช่วยเหลอืผูม้รีำยได้น้อย ประกนัรำยได้เกษตรกรสวนปำล์ม 

ลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนและจ�ำนองผู้ซื้อที่อยู ่อำศัย สินเชื่อเพ่ือที่อยู ่อำศัยของ ธอส. เร่งรัด กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 

แต่มีผลในกำรกระตุ้นกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นได้ไม่มำก

ปัจจัยข้ำงต้นส่งผลให้ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ตลำดผู้ให้บริกำรด้ำน System Integration มีกำรแข่งขันสูงและรุนแรง ทั้งในด้ำนตัว

ผลิตภณัฑ์ กำรจัดจ�ำหน่ำย และโดยเฉพำะด้ำนรำคำต่อเนือ่งจำกปี 2561 ท่ีกรมบญัชกีลำงเริม่ก�ำหนดใช้วธิกีำรเสนอรำคำด้วยวิธปีระกวด

รำคำอิเล็คทรอนิค (e-Bidding) ในขณะที่ภำวะตลำดและกำรใช้จ่ำยกำรลงทุน ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศ 

ภำครัฐชะลอตัวตำมปัจจัยกระทบทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลัง ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำจ�ำนวนมำกหันมำใช้กลยุทธ์กำรตัด

รำคำ และส่งผลกระทบต่อธรุกจิของกลุม่บริษทั ท�ำให้รำยได้ในปี 2562 ลดลง ในขณะทีต้่นทนุและค่ำใช้จ่ำยยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ท�ำให้ม ี

ส่งผลกระทบต่องบก�ำไร่ขำดทุนของบริษัท

ในขณะทีแ่นวโน้มเศรษฐกิจปี 2563 คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตวัเพยีงร้อยละ 1.5-2.5 หรือต�ำ่กว่ำ ลดลงจำกปี 2562 ทีข่ยำยตวัร้อยละ 2.8 

จำกผลของกำรระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเช้ือไวรัสโควิท-19 ท�ำให้จีนปิดประเทศหลำยมณฑล และกำรระบำดขยำยไปใน 

หลำยประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรบิน กำรท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่อเน่ืองทั้งของไทยและต่ำงประเทศ

ปี 2563 จึงคำดว่ำจะเป็นอีกปีที่จะหนักหน่วงต่อเน่ืองจำกปี 2562 ท�ำให้กลุ่มบริษัทในธุรกิจ SI จะต้องเร่งปรับปรุงแผนธุรกิจ 

กลยุทธทำงกำรตลำดและกำรขำย ควบคู่กับกำรเร่งปรับปรุงพัฒนำองค์กร กำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และเร่งสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เร่งยอดขำย และลด 

ผลกระทบจำกกำรแข่งขนัทีค่ำดว่ำจะมคีวำมเข้มข้นสงูมำกตลอดปี 2563 ซึง่กลุม่บรษิทัเตรยีมกำรต่อเนือ่งแล้วตัง้แต่ช่วงปลำยปี 2562  
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ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

รายได้

ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีรำยได้รวม 952.59 ล้ำนบำท ลดลง 127.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ -11.8% เมื่อเที่ยบกับปี 2561 

ซึ่งเท่ำกับ 1,079.88 ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนสุทธิ 104.55 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับ ปี 2561 ที่มีผลขำดทุน 60.83 ล้ำนบำท 

ขำดทุนเพิ่มขึ้น 43.72 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.9 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก

รายได้จากการพัฒนาระบบ

รำยได้จำกกำรพัฒนำระบบ เป็นรำยได้จำกธุรกิจประเภทโครงกำร ซึ่งมำจำกกำรให้บริกำรในด้ำนธุรกิจโทรคมนำคม 

ธรุกจิโครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองค์กร ธรุกิจกำรให้บรกิำรและพฒันำระบบสำรสนเทศ ธรุกจิระบบสนบัสนนุกจิกำรโทรคมนำคม 

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ และธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

โดยในปี 2562 กลุม่บรษิทัมรีำยได้จำกกำรพฒันำระบบ จ�ำนวน 392.38 ล้ำนบำท ลดลง 48.90 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ -11.1 

เมือ่เทียบกบัปี 2561 ทีม่รีำยได้ส่วนน้ี 441.28 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เป็นผลกระทบโดยตรงจำกกำรทีต่ลำดมกีำรแข่งขนัสงูต่อเนือ่งโดยเฉพำะด้ำนรำคำ 

นอกจำกนีผู้้ค้ำรำยใหญ่และตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์บำงรำยเข้ำมำมส่ีวนร่วมโดยตรงในกำรประมลูงำนบำงด้ำนมำกขึน้ ท�ำให้บริษทัเสยี

เปรยีบท้ังด้ำนรำคำและต้นทนุส�ำหรบังำนบำงประเภท มผีลให้มลูค่ำงำนในมอืและกำรรบัรูร้ำยได้ส่วนนีล้ดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน ซึง่ในช่วง

ปลำยปี 2562 บรษิทัได้จดัเตรยีมมำตรกำร เร่งปรบัปรงุกลยทุธ แผนธรุกิจ ทมีงำนขำย ทมีงำนสนบัสนนุ และเร่งจดัหำผลติภณัฑ์ใหม่  ๆ

และหำพันธมิตรทำงธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหำแล้ว 

รายได้จากการขาย

รำยได้จำกกำรขำยส่วนใหญ่มำจำกหน่วยธุรกิจช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร และธุรกิจผลิตซ�้ำ

ซอฟต์แวร์ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ�ำนวน 529.04 ล้ำนบำท ลดลง 94.55 ล้ำนบำท หรือร้อยละ -15.16 

จำกปี 2561 ซึ่งเท่ำกับ 623.59 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรขำยเกือบทั้งหมด (512 ล้ำนบำท) มำจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

บมจ. ไอทีกรนี และเหตทุีย่อดรำยได้ส่วนนีล้ดลงเนือ่งจำกตลำดส่วนนีม้กีำรแข่งขนัทัง้ด้ำนผลติภณัฑ์ รำคำ และรปูแบบกำรจ�ำหน่ำยสงูมำก 

บำงผลติภณัฑ์มกีำรปรบัเปลีย่น-ลดผูแ้ทนจ�ำหน่ำยหลกั ท�ำให้กลุม่บรษิทัต้องเร่งปรบัตวัจดัหำผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ มำทดแทนและเพิม่เตมิ

เพื่อรักษำและเสริมสร้ำงโอกำสขยำยตัวของยอดขำย 

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินในปี 2562 มีจ�ำนวนรวม 18.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13.34 ล้ำนบำท จำกปี 2561 ซึ่งมีรำยได้

ส่วนนี้เท่ำกับ 4.79 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เกิดจำกกำรเริ่มสัญญำให้เช่ำอุปกรณ์คัดแยกสิ่งของ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่กับลูกค้ำ

ในระหว่ำงปี 

รายได้อื่น

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่น 13.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 2.82 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ในส่วนของ

อตัรำแลกเปลีย่น เงนิสนบัสนนุทำงกำรตลำด ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สิน ดอกผลรับจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ
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ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย

ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ

ต้นทนุค่ำบรกิำรและพัฒนำระบบเป็นต้นทนุส�ำหรับงำนประเภทโครงกำร โดยในปี 2562 กลุม่บรษิทัมต้ีนทนุ ค่ำบรกิำรและพฒันำระบบ 

จ�ำนวน 302.54 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 88.20 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ - 22.6 ซึ่งอัตรำกำรลดลงของต้นทุนพัฒนำระบบ

ลดลงมำกกว่ำอัตรำกำรลดลงของรำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบเนื่องจำกบริษัทควบคุมต้นทุนค่ำใช้จำยได้ดีขึ้น บวกกับมีปริมำณงำน 

ในมือและยอดรำยได้ส่วนนี้ลดลงจำกปีก่อน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขำยเป็นต้นทุนสินค้ำส�ำหรับงำนประเภทที่ไม่ใช่โครงกำร โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขำย จ�ำนวน 463.77 ล้ำนบำท 

ลดลงจ�ำนวน 60.89 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ -11.6 ซึง่เป็นกำรลดลงมำกกว่ำอตัรำกำรลดลงของของรำยได้จำกกำรขำยเนือ่งจำกตลำด

มีกำรแข่งขันด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ และรูปแบบกำรจ�ำหน่ำยสูง จำกแรงกดดันของภำวะเศรษฐกิจ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรลงทุน 

กำรใช้จ่ำยภำครฐัและเอกชนด้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีช่ะลอตวั มผีลให้ก�ำไรมำร์จิน้ลดลงและต้นทนุขำยเฉลีย่สงูขึน้จำกปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จ�ำนวนรวม 186.02 ล้ำนบำท ลดลง 4.07 ล้ำนบำทหรือร้อยละ -2.1 

จำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งเท่ำกับ 190.09 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น 1.85 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.2 เป็นไปตำมสภำวะปกติธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูงต่อเนื่องตลอดปี 2562 

ทั้งในธุรกิจ SI ของบริษัท IRCP และ IT ของบริษัทย่อย (ITGreen)  

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงวดน้ีมจี�ำนวนรวม 125.697 ล้ำนบำท ลดลง 5.91 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ -4.5 จำกปีก่อนซึง่เท่ำกบั 131.61 ล้ำนบำท 

แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเน่ือง โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรบันทึกรับรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรยกเลิกรำยได้ค้ำงรับของโครงกำร 

ที่ถูกยกเลิกในระหว่ำงปีจ�ำนวนรวม 26.47 ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.59 ล้ำนบำท 

3. นอกจำกข้ำงต้น งวดน้ีมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนจำกกำรบันทึกรับรู้ภำระหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคลของป ี

2557-2558 จ�ำนวน 41.10 ล้ำนบำท ซึ่งปีก่อนหน้ำไม่มี 

4. ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทย่อย ในปี 2562 มีจ�ำนวนรวม 78.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.43 ล้ำนบำท 

ตำมสถำวะกำรแข่งขนัด้ำนอปุกรณ์ไอททีีเ่ข้มข้นสงูมำก บำงผลติภณัฑ์มกีำรเปลีย่นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหลกั ต้องหำสนิค้ำใหม่ทดแทนและ

เร่งท�ำกำรตลำดเพือ่รกัษำยอดขำย ส่วนปี 2561 เพิม่ขึน้ 8.24 ล้ำนบำท จำกกำรสนับสนนุกำรขำยและกำรปรบัเงนิเดือนประจ�ำปี

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 2.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 0.26 ล้ำนบำท 

ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรับรูผ้ลขำดทนุของบรษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ำกดั ทีบ่รษิทัย่อย -บมจ.ไอทกีรนี ถอืหุน้อยูร้่อยละ 25 ส�ำหรบัผลขำดทนุ 

ดงักล่ำวเกดิจำกกำรทีบ่รษิทั คลนี แพลนนิง่ จ�ำกดั ยงัคงอยูร่ะหว่ำงเร่งด�ำเนนิกำรขอจดัตัง้โรงไฟฟ้ำและเสนอขอขำยไฟฟ้ำต่อส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำนท�ำให้ต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นต่อเนื่อง 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 8



ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมค่ีำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ จ�ำนวน 30.94 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำ 2.43 ล้ำนบำท จำกกำรเบิกใช้วงเงนิสนิ

เช่ือทีธ่นำคำรจดัให้ส�ำหรบังำนโครงกำรต่ำงของบรษิทั และสูงขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของโครงสร้ำงกำรเงนิทีมี่สดัส่วนเงนิกูย้มืระยะยำว 

ลดลงและระยะสั้นเพิ่มขึ้น และค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำสัญญำกู้ยืมฉบับใหม่ในระหว่ำงปี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่ขึน้ 25.83 ล้ำนบำท ผลมำจำกกำรปรบัปรงุรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นติิบุคคล 17.22 ล้ำนบำท 

และโอนกลับสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่รับรู้ในงวดก่อนๆ 10.46 ล้ำนบำท เนื่องจำกยังไม่แน่นอนว่ำในปี 2563 บริษัทจะมีก�ำไร

พอจะน�ำมำใช้ประโยชน์

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในปี 2562 กลุม่บรษัิทมกีำรรบัรู้ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 

จ�ำนวน 7.25 ล้ำนบำทในก�ำไรเบด็เสร็จอ่ืน โดยเป็นจำกกำรค�ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ที่มียอดลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 8.45 ล้ำนบำท  ซึ่งเมื่อหักภำษีเงินได้ฯ 1.450 คงเหลือก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 5.80 ล้ำนบำท 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ในปี 2562 กลุม่บรษิทัมผีลขำดทนุทัง้สิน้ 104.55 ล้ำนบำท โดยเมือ่รวมกบัก�ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส�ำหรบัปี–สทุธจิำกภำษ ี5.80 ล้ำนบำท 

คงเหลือผลขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 98.75 ล้ำนบำท และเมื่อหักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 3.067 ล้ำนบำท 

คงเหลือผลขำดทุนส่วนของกลุ่มบริษัท 101.67 ล้ำนบำท และขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีส่วนของกลุ่มบริษัท 95.68 ล้ำนบำท  

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัมลีกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น จ�ำนวน 414.67 ล้ำนบำท เพิม่ขีน้จำกปีทีผ่่ำนมำ 81.45 ล้ำนบำท 

เป็นผลมำจำกงำนโครงกำรทีเ่พิม่ขึน้มำกในช่วงกลำงปี 2562 และยงัไม่ได้รบัช�ำระเงนิจำกลกูค้ำ เนือ่งจำกงำนพฒันำระบบและงำนขำย

ส่วนใหญ่ของบริษัทแม้จะมีระยะเวลำของสัญญำสั้นส่วนใหญ่ 6-12 เดือน แต่ก็มีจ�ำนวนงวดรับช�ำระเงินน้อยเพียง 1-3 งวด เมื่อรวม

ระยะเวลำในกำรตรวจรับงำน ออกใบแจ้งหนี้ เครดิตกำรค้ำ รอรับเช็ค มีผลท�ำให้วงจรกำรรับช�ำระเงินค่อนข้ำงยำว

ส�ำหรับอัตรำส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี กำรค้ำในปี 2562 อยู่ที่ 2.13 เท่ำ ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2561 ซ่ึงเท่ำกับ 2.17 เท่ำ และ 

มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 171 วัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ 169 วัน 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลือ จ�ำนวน 52.92 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 28.65 ล้ำนบำท ส�ำหรับ

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือในปี 2562 อยู่ท่ี 11.40 เท่ำ ดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2561 อยู่ที่ 7.27 เท่ำ และมีระยะเวลำ 

ในกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ 32 วัน เร็วกว่ำปี 2561 ซึ่งเท่ำกับ 50 วัน 

กลุม่บรษิทัยงัคงพยำยำมรักษำนโยบำยทีจ่ะลดกำรสต๊อกสนิค้ำ โดยจะสัง่ซือ้และเกบ็รกัษำไว้เท่ำทีจ่�ำเป็นในกำรส่งมอบให้ลกูค้ำและ/หรอื 

เบิกใช้ในงำนต่ำง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รุ่น และรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่รวดเร็ว ซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรล้ำสมัยและกระทบต่อมูลค่ำฯ  
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 887.92 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 23.58 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงป ี

กลุ่มบรษิทัมเีจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอื้น่ลดลงจ�ำนวน 27.80 ล้ำนบำท สอดคล้อง ตำมยอดรำยได้ท่ีลดลง ในขณะทีย่อดเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้จำกปีก่อนเลก็น้อย 3.17 ล้ำนบำทซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรเบกิใช้เงนิกูย้มืเพือ่สนบัสนุนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ 

ตำมแผนงำนของบริษัท 

ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 52.82 ล้ำนบำท คงเหลือ 148.86 ล้ำนบำท และภำระหนี้จำกสัญญำเช่ำ

ทำงกำรเงินลดลง 1.45 ล้ำนบำท คงเหลอื 1.51 ล้ำนบำท จำกกำรท่ีบรษิทัผ่อนช�ำระตำมงวดทีก่�ำหนดและกูย้มืเงนิส่วนนีล้ดลงจำกปีก่อน 

ส่วนหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใกล้เคียงจำกปีก่อนโดยเพิ่มข้ึน 1.09 ล้ำนบำท จำกกำรประเมินภำระผูกพันส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์

พนักงำนเพื่อกำรเกษียนอำยุตำม มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน

นอกจำกข้ำงต้น ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมยีอดภำษเีงนิได้ค้ำงจ่ำย 0.162 ล้ำนบำท หนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ี0.417 ล้ำนบำท 

(ปี 2561 ไม่มีทั้งสองรำยกำร) และมีกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สิน จ�ำนวน 58.32 ล้ำนบำท ผลจำกกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล

และมูลค่ำเพ่ิมของปี 2557-58 โดยกรมสรรพำกร ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรโต้แย้งและอุทธรณ์ค�ำสั่ง โดยจ�ำนวนข้ำงต้นถูกรับรู้เป็น 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 17.22 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยอื่น 41.10 ล้ำนบำทในงบก�ำไรขำดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 191.47 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.64 เท่ำ 

เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ที่ผ่ำนมำซึ่งเท่ำกับ 3.14 เท่ำ เป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนตำมงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับป ี

ส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ให้ลดลงและมผีลขำดทนุสะสมเพิม่ข้ึน ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำแนวทำงและแผนกำร

ปรับโครงสร้ำงเงินทุน ลดระดับกำรกู้ยืมเงิน ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและลดอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงิน 

ลดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน เสริมศักยภำพทำงธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และเงินทุนของบริษัท 

โดยในเบื้องต้นคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งที่ 15/2562 เม่ือวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด�ำเนิน

กำรลดทุนจดทะเบยีนทีย่งัไม่เรยีกช�ำระจ�ำนวน 66,236,520 หุน้ และเพิม่ทนุอกีจ�ำนวน 76,289,923 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

เสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรำ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในรำคำหุ้นละ 0.58 บำท กรณีมีหุ้นคงเหลือจำกกำรจองซื้อ 

ให้จดัสรรขำยให้แก่กลุม่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ รำยกลุ่มเหตระกลู ทีแ่สดงเจตจ�ำนงขอจองซือ้หุน้เกนิสทิธแิละขอรบัซือ้หุน้ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

(ถ้ำม)ี โดยเตรยีมน�ำเสนอขอมตทิีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่10 มนีำคม 2563 ซึง่บรษิทัคำดว่ำจะได้รบัเงนิเพิม่ทนุ

จ�ำนวน 44.25 ล้ำนบำท ในช่วงปลำยเดือนเมษำยน 2563 ช่วยเสริมฐำนะกำรเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสด

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษิทั มเีงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ�ำนวน 64.46 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ 150.68 ล้ำนบำท 

ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกกิจกรรมดังต่อไปนี้

ในปี 2562 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทลดลง -65.42 ล้ำนบำท โดยมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำร

เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีสิ้นด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 10.71 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ -129.33 ล้ำนบำท ลกูหนีภ้ำยใต้

สญัญำเช่ำซือ้ลดลง +57.61 ล้ำนบำท สนิค้ำคงเหลอืลดลง +24.82 ล้ำนบำท สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ลดลง + 6.54 ล้ำนบำท สนิทรพัย์ 

ไม่หมนุเวียนอืน่เพิม่ขึน้ -3.13 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ลดลง -25.97 ล้ำนบำท หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่เพ่ิมขึน้ +1.09 ล้ำนบำท 

และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนลดลง -2.50 ล้ำนบำท รับดอกเบี้ย +1.09 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ -6.35 ล้ำนบำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรลงทนุใช้ไปจ�ำนวน – 8.65 ล้ำนบำท แบ่งเป็น ส่วนของกำรจ่ำยเงินสดเพือ่ซือ้อปุกรณ์และทรพัย์สนิ

ไม่มีตัวตน -15.34 ล้ำนบำท ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม -1.250 ล้ำนบำท รับคืนเงินฝำกประจ�ำที่มีภำระค�้ำประกัน +3.55 ล้ำนบำท 

และเงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ +4.39 ล้ำนบำท

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 10



กระแสเงินสดจำกกิจกำรจัดหำเงินลดลง -76.62 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำวสุทธิ -51.36 ล้ำนบำท ดอกเบี้ยจ่ำย -25.06 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

ย่อย จ�ำนวน -0.20 ล้ำนบำท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) อยูท่ี ่0.72 เท่ำ และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ 

(Quick Ratio) อยู่ที่ 0.66 เท่ำ ต�่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำซ่ึงเท่ำกับ 0.81 เท่ำ และ 0.71 เท่ำตำมล�ำดับ อัตรำส่วนสภำพคล่องที่ลดลงเป็น

ผลมำจำกกำรที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 90.26 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง-150.69 ลำ้นบำท สินค้ำ

คงเหลือลดลง-28.65 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น 81.45 ล้ำนบำท และลูกหนี้ตำมสัญญำผ่อนช�ำระเพิ่มขึ้น 6.90 ล้ำนบำท 

ด้ำนหนีสิ้นหมนุเวยีนลดลง -18.08 ล้ำนบำท เป็นผลจำกจ่ำยช�ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ-49.85 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้

อืน่ลดลง -27.80 ล้ำนบำท และบนัทกีประมำณกำรหนีส้นิอืน่ +58.32 ล้ำนบำท (รำยกำรอืน่ๆเปลีย่นแปลงไม่มำกนกั +1.25 ล้ำนบำท) 

ซึง่บรษิทัได้มกีำรปรบัปรงุเพิม่ควำมระมดัระวงัมำกขึน้ในกำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิและตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิต่อเนือ่ง เพือ่ลดควำมเสีย่ง 

ของสภำพคล่องทำงกำรเงิน ฐำนะกำรเงิน และกิจกำรโดยรวม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

เนือ่งจำกกลุม่บรษิทัมรีำยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ รำยได้ค่ำบรกิำรพฒันำระบบ และรำยได้จำกกำรขำย ในส่วนรำยได้

ค่ำบริกำรพฒันำระบบมกีระบวนกำรในกำรวดัมลูค่ำรวมถงึรอบระยะเวลำ ทีเ่หมำะสมในกำรรบัรูร้ำยได้และต้นทนุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำง

ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินขั้นควำมส�ำเร็จของงำนและควำมน่ำจะเป็นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวัดมูลค่ำ 

ผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ้น  ส�ำหรบัในส่วนของรำยได้จำกกำรขำย ในกำรท�ำสญัญำกบัลกูค้ำมคีวำมหลำกหลำย ท�ำให้รำยกำรขำยของ

กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในกำรรับรู้รำยได้ที่ซับซ้อน จึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นจริงของรำยได้และระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้

ในปี 2563 จะเป็นอีกปีหน่ึงที่มีกำรเริ่มใช้ปฏิบัติของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) ฉบับส�ำคัญ ๆ อีก 3 ฉบับ ได้แก่ 

TFRS 9 15 และ 16 ทีอ่ำจส่งผลกระทบท�ำให้หลำยกจิกำรรวมถงึบรษิทัต้องมกีำรตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำร

เงิน กำรลงทุน ลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอ่ืน ๆ สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน รวมถึงกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำฯ และกำรบันทึกทรัพย์สินและ 

หนี้สินจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินในฐำนะผู้เช่ำ ตำมแนวทำงที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวก�ำหนด

ด้ำนปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีม่กีำรคำดกำรณ์ว่ำอตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิไทย (GDP) ในปี 2563 จะเตบิโตในระดับต�ำ่ บวกกบั

กำรพิจำรณำอนุมัติ พรบ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 ที่ล่ำช้ำกวำ่ปกติ จะส่งผลกระทบให้กำรเปิดประมูลงำนของหน่วยงำนรำชกำร

และรัฐวิสำหกิจ รวมถึงกำรลงนำมสัญญำจ้ำงงำนต่ำงๆ ล่ำช้ำไปด้วยโดยเฉพำะในช่วงต้นปี 2563 และจะท�ำให้บรรยำกำศกำรแข่งขัน

ในธุรกิจ System Integration ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเข้มข้นและสูงต่อเนื่องในปี 2563 

ดังนั้นในช่วงไตรมำสแรก ๆ ของปี 2563 รำยได้ และงบกำรเงินของบริษัทรวมถึงอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ อำจได้รับผลกระทบ

จำกกำรปรับเปลี่ยนน�ำมำใช้ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น (อำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจกำรบ้ำง) 

บวกกบัปัจจยัทีไ่มเ่อื้ออ�ำนวยจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณและเปิดประมูลงำนภำครัฐทีล่ำ่ช้ำ และสภำพตลำดที่มแีนวโน้มกำรแข่งขนัสงู 

ในปี 2563 จึงเป็นปีที่กลุ่มบริษัทให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรปรับเปลี่ยนแผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรตลำด กำรขำย 

ปรบัปรงุโครงสร้ำงองค์กรและระบบงำน เพือ่ให้เหมำะสมทนัสมัยทนักำรณ์ และมุง่เน้นกำรพฒันำธรุกจิ ผลติภณัฑ์ งำนรปูแบบใหม่ ๆ 

งำนที่มีขนำดโครงกำรใหญ่ขึ้นหรือมีก�ำไรมำร์จิ้นสูงขึ้น เร่งสรำ้งพันธมิตรทำงธุรกิจ พัฒนำองค์กร บุคลำกร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร

ธรุกจิและกำรเงนิ กำรบรหิำรสญัญำอย่ำงรอบคอบระมดัระวัง ขณะเดยีวกันก็ต้องเร่งศกึษำวเิครำะห์ข้อมลูธรุกจิและตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง

เพื่อกำรจัดเตรียม ปรับปรุงพัฒนำ แผนงำนหำกลยุทธ์และวิธีป้องกันควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรค้ำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แนวโน้มธุรกิจดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ เทคโนโลยีดจิิทลันัน้ ตั้งแตป่ ี2563 เปน็ต้นไป จะเป็นจุดเริ่มตน้ของ

เทคโนโลย ี“5G” ซึง่จะเปล่ียนแปลงโลกเทคโนโลย ีและ นวตักรรม ไปจำกเดมิเป็นอย่ำงมำก ไม่ใช่เพยีงควำมเรว็ของกำรรบั-ส่ง ข้อมลูเท่ำนัน้ 

แต่รวมถงึนวตักรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง จะได้รบักำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็และแพร่หลำย ไม่ว่ำจะเป็น “ปัญญำประดิษฐ์ (AI)” และ “อินเตอร์เนต็ในทกุสรรพสิง่ 

(IoT)” ท�ำให้ผูบ้รโิภคสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูและแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ อย่ำงรวดเรว็และกว้ำงขวำง ใช้งำนได้สะดวกสบำย ซึง่จะต้องพฒันำ 

ไปพร้อมกบัเทคโนโลย ี“ควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (ICT Security)” และ “ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy)” 

รวมถึงเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) ดงัน้ัน บรษิทัจงึได้เริม่ศกึษำและพฒันำเทคโนโลยทีีก่�ำลงัจะมำแทนท่ีเทคโนโลยเีดิมในปัจจุบนั 

รวมถึงกำรมองหำพันธมิตรด้ำนเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงสินค้ำและบริกำรให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ดังนั้นกำรด�ำเนินธุรกิจในช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วนี้ หน่วยงำนภำครัฐ จึงยังคงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

ทีม่กี�ำลงัซือ้ และ อยูใ่นระหว่ำงกำรเปลีย่นผ่ำนไปสูเ่ทคโนโลยใีหม่ หรอื เทคโนโลยทีดแทน ซึง่บรษิทัจะด�ำเนนิธรุกจิใน 2 รปูแบบ ได้แก่

ธุรกจิการใหบ้รกิารเทคโนโลยแีละการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)

ธุรกจิหลักของบรษิทั คอื กำรเป็นผูใ้ห้บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and 

Service Provider) มทีัง้ผลิตภณัฑ์ทีบ่รษิทัแม่และบรษิทัย่อยพฒันำขึน้เองและผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนจ�ำหน่ำยจำก

บริษัทชั้นน�ำของโลก รวมถึงกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนต่ำงๆ โดยบริษัทจ�ำแนกกลุ่มธุรกิจประเภทโครงกำร ออกเป็น 

5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution)

2. กลุ่มโทรคมนำคม (Telecommunication)

3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology)

4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)

5. กลุ่มซอฟท์แวร์โซลูชั่น (Software Solution)

กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) 

บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหำรโครงกำร และบ�ำรุงรักษำด้ำนระบบวิทยุและโทรทัศน์

กระจำยเสียงที่ทันสมัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ 2556 โดยน�ำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงและคุณภำพชั้นน�ำของโลก และมีทีมงำน 

ที่มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ยอมรับในตลำด เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำกที่สุด ได้แก่ PLISCH, SYes, KATHREIN, Appear TV, ENENSYS Technologies, Harmonic, Etl, SPINNER, Ateme, Norsat 

International Inc. และอื่น ๆ

บริษัทได้แบ่งธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดิจิทัล ออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้

• กลุ่ม Digital Terrestrial TV

- Combiner

- Digital Transmitter

- Antenna System

- Encoder / Decoder

• กลุ่ม Digital Satellite TV

- Satellite Antenna

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 12



- Power Amplifier 

- DSNG

• กลุ่ม Digital Cable TV

- Encoder / Decoder

- Multiplexer

- Modulator

• กุล่ม Digital Studio & Production

- Camera 

- Switcher

- Control Room

• กลุ่ม New Media Platform

- Media Streaming Platform 

- OTT Platform   

  

นอกจำกให้บรกิำรจดัหำและรวบรวมระบบแล้ว บริษทัยงัมีบรกิำรหลงักำรขำย โดยรับประกันอปุกรณ์และระบบ ตำมระยะเวลำที่

ตกลงกบัลกูคำ้ ซึ่งโดยทัว่ไปจะรบัประกันไมเ่กิน 2 ปี หรอื แลว้แต่นโยบำยรับประกนัของแต่ละแบรนด์ พร้อมทั้งกำรบรกิำรถงึสถำนที่ 

ของลูกค้ำ (Onsite Service) 

กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication)

บริษัทมีกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนโทรคมนำคมด้วยกำรเสนอบริกำรกำรเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหำรโครงกำร 

และบ�ำรงุรกัษำด้ำนระบบสือ่สำรโทรคมนำคมทีท่นัสมยัแบบครบวงจร โดยน�ำเสนออปุกรณ์ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัและคณุภำพชัน้น�ำของโลก 

พร้อมด้วยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ยอมรับในตลำด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพมำกที่สุด สินค้ำหลักที่น�ำเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, 

NetNumber, Alcatel-Lucent, Coriant, Enghouse และ Sonus และอื่น ๆ  

บริษัทได้แบ่งธุรกิจในกลุ่มโทรคมนำคม ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

• Mobile Network

- Network Services

- Router Switch

- Optimization

• Next Generation Network

- VoIP

- VDO

- Instant Messaging

• Data Communication Network

- IP Network

- Router

- L2/L3 Switch
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กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) 

กลุม่เทคโนโลยเีพือ่ข้อมลู จะเป็นกำรปรบัเปลีย่นแนวคดิในกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูของลกูค้ำ เนือ่งจำกปัจจบุนัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

จะตอ้งใชข้อ้มลูจ�ำนวนมหำศำล หรอื ที่เรียกกันวำ่ “Big Data” ดังนั้นนอกจำกระบบเครอืข่ำย และ ควำมเสถยีรของอินเตอรเ์นต็แล้ว 

ระบบในกำรจัดเกบ็ข้อมูลขนำดใหญ่จงึมคีวำมส�ำคญัไม่น้อยไปกว่ำกนั ย่ิงไปกว่ำนัน้จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบในกำรคดักรองจดัเตรยีมข้อมลู 

(Data preparation) วเิครำะห์ข้อมลูเชงิลกึ (Data Analytic) รวมถึงกำรแสดงควำมสมัพนัธ์ในมติิทีแ่ตกต่ำงของข้อมลูจ�ำนวนมหำศำล

ได้อย่ำงมีประสิทธิผล (Data Visualization)

 โดยบริษัทจะให้ค�ำปรึกษำและพัฒนำระบบที่ช่วยบริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กรแบบครบวงจร (Total Data Solutions) 

โดยกำรน�ำเสนอเทคโนโลยแีละระบบสำรสนเทศทีไ่ด้รบักำรยอมรบัจำกทัว่โลกให้กบัลกูค้ำ ในรปูแบบกำรให้บรกิำรแบบใช้งำนได้ทนัที 

(Turnkey Solution) 

บริษัทแบ่งเทคโนโลยีเพื่อข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

• Big Data

- Big Data Platform

- Data Management

- Data Visualization

- Data Analytics

- Social Media Data Management

- Social Listening

- Social Media Manager

- Dashboard & Analytic Report

• Data Center & Cloud Services

- Server Room 

- Computer Server, Storage System

- Network and Security System

- Electrical System

- Precision Air Conditioning System

- Fire Suppression System

- Cloud Optimization

นอกจำกนี้ในส่วนกำรให้บริกำรงำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล จะยังคงให้บริกำรครบวงจรเช่นเดิม 

พร้อมท้ังให้ค�ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นที่ยอมรับจำกท่ัวโลก 

เพือ่ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ซึง่รวมทัง้ ฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ กำรตดิตัง้ กำรบรหิำรโครงกำร กำรฝึกอบรมทัง้ด้ำนเทคนคิและ 

กำรใช้งำน รวมถึงกำร Outsourcing โดยงำนด้ำนนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนงำนหลัก ได้แก่

• ฮำร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Desktop, Mobile) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำย 

(Network Integration) ระบบรกัษำควำมปลอดภยั (Security) และอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมลู (Stroage) ซึง่บรษิทัมผีลติภณัฑ์ทีน่�ำเสนอ 

อำทิเช่น IBM, HP, Oracle, Dell, Lenovo, Acer, Aruba และ Fortinet เป็นต้น

• ระบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ เป็นกำรพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 

ซึง่มกีระบวนกำรในกำรพฒันำระบบงำน ตัง้แต่ ส�ำรวจเกบ็ควำมต้องกำรผูใ้ช้งำน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System 
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Design) จดัท�ำต้นแบบ (Prototype) พัฒนำโปรแกรม (Coding) และน�ำไปใช้งำน (Implementation) ซึง่ในส่วนนีบ้ริษทัได้มกีำรว่ำจ้ำง 

Outsourcing ที่มีคุณภำพ และยอมรับเงื่อนไขกำรท�ำงำนของบริษัทและลูกค้ำ เข้ำมำเป็นพันธมิตรในกำรท�ำงำนร่วมกัน

• ซอฟต์แวร์โปรแกรมส�ำเรจ็รูปส�ำหรบังำนต่ำง ๆ  ได้แก่ ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & Work 

Flow Management Business Intelligence และ Geographic Information System รวมถงึกำรจดัท�ำระบบ กำรพฒันำ กำรตดิต้ัง 

กำรบริหำรโครงกำร กำรฝึกอบรมทั้งด้ำนเทคนิค กำรใช้งำน และกำร Outsourcing ระบบงำนด้ำนไอที ได้แก่ กำรบริหำร

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ ในปัจจุบันสำยธุรกิจ EIT ได้เป็นตัวแทนให้กับสินค้ำซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ 

เช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็นต้น ท�ำให้บริษัทสำมำรถพัฒนำบุคลำกรให้ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลำ 

และสำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีคุณภำพและตรงตำมควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)

กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือเมืองอัจฉริยะ หรือ สมำร์ทซิตี้ (Smart City) จะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเมืองขนำดใหญ่ 

ในต่ำงจังหวัด และ เมืองรองที่อยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนำให้สอดคล้องกันต่อเนื่องกับเมืองใหญ่ ในระยะแรกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น เทคโนโลยี 

ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมปลอดภยัของประชำชน (Public Security Technology) และจำกกรณศีกึษำเมอืงอจัฉรยิะในต่ำงประเทศจะพบว่ำ 

“กล้องวงจรปิด” (CCTV system) จะมีส่วนส�ำคัญในกำรเก็บภำพเหตุกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ เพ่ือน�ำมำวิเครำะห์ด้วยภำพ 

(Image Processing Analysis) ว่ำเกิดเหตุกำรณ์อะไรขึ้น ทั้งแบบทันทีทันใด (Real Time Search) และแบบค้นหำตำมช่วงเวลำ 

(Event Search) เช่น กำรค้นหำ รถยนต์ (License Plate Recognition) หรือ กำรค้นหำบุคคลด้วยใบหน้ำ (Face Detection) 

เป็นต้น  ซึ่งประกอบด้วย

• Public Security

- CCTV System

- Video Management Software

- License Plate Recognition

- Face Detection

โดยส่วนประกอบส�ำคญัในกำรจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่กำรพฒันำของเมอืงอจัฉรยิะ จะได้แก่ เซน็เซอร์ (Sensor) และ อปุกรณ์อนิเตอร์เนต็

ในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ที่จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อส่งให้หน่วยประมวล 

ผลกลำงท�ำกำรวเิครำะห์ หรอื คำดกำรณ์สิง่ทีก่�ำลงัจะเกดิขึน้ และแจ้งไปยงัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบให้ด�ำเนนิกำรรบัมอืได้ทนัท่วงท ีได้แก่

• Internet of Things (IOT)

- Smart Lighting

- Smart Pole

- Smart Physical Security (Biometrics)

- Smart Home

- Smart Traffic

บริษัทได้มีกำรริเริ่มด�ำเนินกำรสร้ำง “เทศบำล 4.0 Mobile Applicaiton” เพ่ือเตรียมกำรน�ำเสนอบริกำรให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมตำมปัจจัยแวดล้อมและ กำรด�ำเนินชีวิตในแต่ละพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยบริกำร

• เทศบำล 4.0 Mobile Application

- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร

- เชื่อมโยงกำรท�ำงำนแต่ละภำคส่วนในเทศบำล ฯลฯ

- แจ้งเหตุ ร้องเรียน
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กลุ่มซอฟท์แวร์โซลูช่ัน (Software Solution)

กลุ่มพัฒนำซอฟท์แวร์ (Software Development) นอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนใน

หน่วยงำนภำครัฐแล้ว จะต้องน�ำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐนั้นด้วย ซึ่งบริษัท 

มกีระบวนกำรในกำรพฒันำระบบงำน ตัง้แต่ ส�ำรวจเกบ็ควำมต้องกำรผูใ้ช้งำน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) 

จัดท�ำต้นแบบ (Prototype) พัฒนำโปรแกรม (Coding) และน�ำไปใช้งำน (Implementation) ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้จัดให้มีทีมงำน 

ในกำรพัฒนำ Software พร้อมทั้งมีกำรว่ำจ้ำง Outsourcing ที่มีคุณภำพ และยอมรับเงื่อนไขกำรท�ำงำนของบริษัทและลูกค้ำ 

เข้ำมำเป็นพันธมิตรในกำรท�ำงำนร่วมกัน

ส�ำหรบัลกูค้ำในกลุม่ภำคเอกชนซึง่บรษัิทเน้นลกูค้ำองค์กรขนำดใหญ่ (Large Enterprise) ทีแ่ม้ว่ำกลุม่บรษัิทจะมกีำรให้บรกิำรงำน 

ด้ำนกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร แต่ยังจ�ำเป็นจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกำรท�ำงำน หรือ วัฒนธรรมองค์กร 

ของลูกค้ำ (Customization) หรือกำรปรับองค์กรและบุคลำกรให้เข้ำกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนั้น 

กลุ่มพัฒนำซอฟท์แวร์จึงต้องมีบทบำทส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จในกำรส่งมอบงำนให้ลูกค้ำ

• Enterprise Resource Planning (ERP)

- Financial Management

- Distribution Edition

- Customer Relationship Management

- Reporting, Dashboards and 

- Data Analysis Toolkit

• Business Process Management (BPM)

- Increase efficiency

- Decrease operating expenses

- Improve internal operation

- Analyzer problem of operation

การตลาดและการแข่งขัน

ในภำวะทีต่ลำดมกีำรแข่งขนัสงู และประกอบด้วยจ�ำนวนสนิค้ำและบรกิำรทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ ทัง้แบรนด์ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ยิ่งไปกว่ำนั้น แนวโน้มด้ำนรำคำที่ส่วนต่ำงของต้นทุนกับรำคำขำยส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นจำก “กำรบริกำรส่วนเพิ่ม” (Professional 

Services) ดงัน้ันบริษัทจึงมีนโยบำยในกำรคัดเลือกสินค้ำและบริกำรจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเชื่อม่ันจำกผลส�ำเร็จที่ใกล้เคียง

กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Best Practise) และ มองหำพันธมิตรทำงเทคโนโลยี (Technology Alliance) ในกำรสร้ำงสินค้ำและ

บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกที่สุด เพื่อลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำน และสร้ำงส่วนต่ำงของต้นทุนกับรำคำขำยให้มำกขึ้น

นอกจำกนัน้ บรษิทัยงัคงเน้นนโยบำยกำรให้บรกิำรทีม่คีณุภำพดีทีส่ดุและตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ แต่จะต้องควบคมุต้นทนุ

กำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ซึ่งบริษัทได้วำงกลยุทธ์ กำรแข่งขัน ไว้ดังนี้

(1)  ด้ำนสินค้ำและบริกำร

 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำที่มีชื่อเสียง อำทิเช่น ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens Network (NSN), Elite 

Core, Ericsson, Huawei, NetNumber,Coriant, Enghouse, Sonus, SAS, Ultimus, Microsoft (เป็น Certified Partner), 

Spinner, Kathrein, Plisch และ Progira เป็นต้น โดยสนิค้ำของบรษิทั มคุีณภำพ ได้รบักำรยอมรบัอย่ำงสงูจำกลกูค้ำ นอกจำกนัน้ 

ยงัมีจุดเด่นในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ในกำรน�ำเสนอเทคโนโลยท่ีีดทีีส่ดุ (Solution) ส�ำหรบักำรแก้ไขปัญหำให้กบัลกูค้ำ ด้วยทมีงำน 

ที่มีควำมช�ำนำญมีศักยภำพในกำรบริหำรโครงกำร และมุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจในควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยเฉพำะ

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำยในเวลำอันรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูง โดยทีมงำนจะต้องเข้ำใจในธุรกิจเพื่อ 

น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่ดีที่สุด กำรส่งมอบตรงเวลำ ท�ำให้บริษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำเสมอมำ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 16



(2)  ด้ำนพนักงำน

 บรษิทั มนีโยบำยทีจ่ะพัฒนำพนกังำนให้เข้ำใจกับเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปอย่ำงรวดเรว็ เพือ่ให้มคีวำมสำมำรถแนะน�ำและตอบสนอง

ควำมต้องกำรทีเ่ปลีย่นไปของลกูค้ำและตลำด ซึง่จะต้องสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืด้วยกำรผลกัดนัให้บรษิทัและพนกังำนเป็น Certificate 

Partner จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ และ กำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในควำมส�ำเร็จของลูกค้ำ

(3)  ด้ำนกำรบริหำรต้นทุน

 บรษิทัเน้นกำรบรหิำรต้นทนุกำรขำยและกำรให้บรกิำรเพือ่ให้ได้เปรยีบในเชงิกำรแข่งขนั โดยยงัรกัษำคณุภำพสนิค้ำและกำรบรกิำร

ให้ได้ตำมมำตรฐำนโลก นอกจำกน้ี ยังเน้นกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ กับคู่ค้ำ และเจ้ำของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถซื้อสินค้ำได ้

ในรำคำที่ต�่ำทีมงำนมีควำมเข้ำใจในตัวสินค้ำต่ำง ๆ และควำมหลำกหลำยของสินค้ำเป็นอย่ำงดี ท�ำให้สำมำรถน�ำเสนอสินค้ำให ้

ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ชนะกำรประมูลและสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยำว

(4)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ

 บริษัทมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำโดยกำรท�ำควำมเข้ำใจลูกค้ำ ค้นหำควำมต้องกำรและท�ำกำรแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ 

ท�ำให้มีโอกำสรับงำนจำกลูกค้ำรำยเดิมเพิ่มขึ้น และ มีอัตรำกำรได้รับงำนต่อเนื่องจำกลูกค้ำรำยเดิมสูงอีกด้วย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บรษิทัมกีำรก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีชั่ดเจน ได้แก่ กลุม่ลกูค้ำรำชกำร และ รัฐวสิำหกจิ เช่น  บมจ. อสมท  บมจ. กสท โทรคมนำคม 

บริษัท ไปรษณีย ์ไทย จ�ำกัด บมจ. ทีโอที กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ปตท. กำรไฟฟ้ำส ่วนภูมิภำค และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เน่ืองจำกหน่วยงำนเหล่ำนี้มีงบประมำณมำกพอในกำรลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร และมีแผนงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่แน่นอน โดยเน้นโครงกำรที่ช่วยให้บริกำรของหน่วยงำนต่อประชำชน และกำรบริหำร

จดักำรภำยในให้มปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัจะเน้นโครงกำรขนำดใหญ่ เพือ่ให้ได้รบัโครงกำรบ�ำรงุรกัษำหรอืพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนือ่ง

โดยช่องทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่จะเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรประมูล ซึ่งบริษัทมีควำมแข็งแกร่งที่จะชนะกำรแข่งขัน 

ในกำรประมลู ไม่ว่ำจะเป็น ประสบกำรณ์ในกำรส่งมอบผลงำนทีด่ ีมเีงนิทนุในกำรด�ำเนนิงำนทีท่�ำให้กำรส่งมอบงำนเป็นไปตำมก�ำหนด มบีคุลำกร 

ที่พร้อมให้บริกำรทั้งประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง   

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทัมหีน่วยงำนในกำรคดัสรรสนิค้ำและบริกำร จำกเจ้ำของผลติภณัฑ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยท�ำกำรมุง่เน้นสนิค้ำและ

บรกิำรทีส่อดคล้องกบักำรพฒันำเทคโนโลยดิีจทิลัของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย และ อยูใ่นกลุม่ธรุกจิเป้ำหมำยของบรษิทั ซึง่ได้แก่ เทคโนโลยี

ระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจำยเสยีงแบบดจิทิลั (Digital Broadcasting Solution) เทคโนโลยโีทรคมนำคม (Telecommunication) 

เทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) เทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ และ ซอฟท์แวร์โซลูชั่น (Software Solution)

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใหม่ที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะคัดสรรเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ จัดท�าเองนั้น จะประกอบด้วย

1. เทคโนโยลีกำรยืนยันตัวตน (Biometric)

2. New Media Platform

3. Drone Solution

4. FinTech Services

5. Municipal Admin 4.0 (เทศบำล 4.0) 
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ธุรกิจการผลิตซ�้ าซอฟต์แวร์ (Authorized Replicator: AR)

หน่วยธรุกจิ AR ด�ำเนนิงำนภำยใต้บรษิทั IRCP ประกอบธรุกิจเป็นผูผ้ลติซ�ำ้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft ประเภทรบัจ้ำงผลติ OEM 

แต่หยุดด�ำเนินกำรแล้วในปี 2562 เนื่องจำกบริษัท MICROSOFT LICENSING, GP ได้ยกเลิกสัญญำจำกผลของกำรเปลี่ยนแปลง 

ทำงรปูแบบทำงธรุกจิไปเป็นแบบ Digital download ท�ำให้กำรผลติซ�ำ้แบบ DVD มปีรมิำณน้อยลงจนไม่คุม้ค่ำต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิต่อ 

โดยสิ้นสุดสัญญำเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2562  

ธุรกิจช่องทางจดัจ�าหนา่ยสนิคา้ไอทปีระเภทผลติภณัฑร์ะดบัองคก์ร (IT Green Public Company Limited : ITGreen)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) (ITGreen) เดิมชื่อบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด (ITDC) ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย 

(ขำยส่ง) สินค้ำไอทีมำต้ังแต่ปี 2540 และด�ำเนินธุรกิจดังกล่ำวเรื่อยมำ ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้ำของบริษัทฯ จะเป็นสินค้ำไอที

ประเภทสินค้ำส่วนบุคคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นกำรขำยด้ำนปริมำณหรือจ�ำนวนสินค้ำแต่ละแบบ/รุ่นเป็นหลัก 

และเนื่องจำกธุรกิจลักษณะนี้มีกำรแข่งขันสูง ควำมแตกต่ำงของกำรท�ำธุรกิจในกลุ่มผู้จัดจ�ำหน่ำยด้วยกันต�่ำ ก�ำไรขั้นต้นต�่ำ ในขณะที่

มีควำมเสี่ยงหลำยด้ำนเช่น สินค้ำด้อยคุณภำพและหนี้สูญ ทั้งนี้ในช่วงปี 2547 ต่อเนื่องปี 2548 นั้น ทำงผู้บริหำรพยำยำมแก้ไขปัญหำ 

โดยก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่แยกจำกธุรกิจเดิมที่ท�ำอยู่ มำเป็นกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทไอทีส�ำหรับองค์กร (Enterprise Products) 

เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ไม่เน้นเพียงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพื่อให้มีก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น นับเป็นกำรลดปัญหำ ลดควำม

เสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กับธุรกิจเดิมตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว  

สินค้ำตัวแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นระบบอุปกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้แบนด์วิธของ

เครือข่ำย WAN ให้มีประสิทธิภำพและสมรรถภำพสูงสุด ปัจจุบันได้เลิกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำตัวนี้แล้ว เนื่องจำกบริษัทผู้ผลิต

สินค้ำถูกซื้อโดยบริษัทผู้ผลิตรำยอื่น และสินค้ำได้หำยไปจำกตลำด 

สนิค้ำตวัที ่2 คอื Fortinet เป็นสนิค้ำจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำเช่นกนั โดยเป็นสนิค้ำทีจ่ดักำรเกีย่วกบัระบบควำมปลอดภยัข้อมลู

ให้กับองค์กร สินค้ำตัวนี้ได้กลำยเป็นสินค้ำที่สร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทฯ มำหลำยปีจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้หำ

สินค้ำอื่น ๆ เพื่อเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเพิ่มอีกหลำยตัว ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

กลำงปี 2551 บรษิทัฯ ตดัสินใจครัง้ส�ำคญัในกำรเลกิจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทบคุคลท้ังหมด โดยมำด�ำเนนิธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

ประเภทไอทสี�ำหรบัองค์กรเพยีงอย่ำงเดยีว และยงัคงมองหำสนิค้ำใหม่ ๆ เพิม่เตมิ อกีทัง้ยงัปรบัและจดักลุม่สนิค้ำทีบ่รษิทัฯ เป็นตัวแทน

จ�ำหน่ำยให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของตลำด โดยมุง่เน้นไปทีพ่ฤตกิรรมกำรใช้เทคโนโลยขีองลกูค้ำในตลำดเป็นส�ำคญั ท�ำให้ธรุกจิของ

บริษัทมีกำรเติบโตด้วยดีตลอดมำ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรท�ำควำมเข้ำใจในธุรกิจและปัญหำของลูกค้ำ กำรเสนอโซลูชั่นต่ำง ๆ 

ที่หลำกหลำยเพื่อแก้ปัญหำให้ลูกค้ำ โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับโซลูชั่นดังกล่ำว

แผนงานปี 2563

ปี 2563 จะเป็นปีทีท้่ำทำยอกีปีหนึง่ของ ITGreen  เริม่จำกเศรษฐกจิโลกในปี 2563 นีม้แีนวโน้มลดลงแต่ไม่ถงึขัน้ถดถอย ซึง่ปัจจัย

หลกัมำจำกสงครำมกำรค้ำและสงครำมด้ำนเทคโนโลยรีะหว่ำงสหรฐัอเมรกิำรกบัสำธำรณรฐัประชำชนจนี คำดว่ำเศรษฐกจิโลกปี 2563 

จะเตบิโตเพยีง 3% ซึง่ต�ำ่ทีส่ดุ นบัต้ังแต่หลงัจำกกำรเกดิวกิฤตกำรเงนิโลก และหำกภำวะควำมขดัแย้งระหว่ำงสหรฐักับอหิร่ำนขยำยไปจน

กลำยเป็นสงครำมระดบัภมิูภำคขึน้ เศรษฐกจิโลกน่ำจะลดลงมำกกว่ำนี ้ ในด้ำนเศรษฐกจิของไทยก็จะได้รบัผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก 

ไปด้วย บวกกับผลกระทบด้ำนกำรเมืองภำยในของไทยเอง เม่ือรวมกับปัจจัยด้ำนบวกจะมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐ ในโครงกำร 

เมกกะโปรเจคต่ำง ๆ กำรลงทุนจำกจีนที่ต้องกำรลดผลกระทบด้ำนกำรค้ำกับสหรัฐอเมริกำ กำรท่องเที่ยว และกำรส่งออก ซึ่งคำดว่ำ

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 น่ำจะเติบโตที่ 1.5-2.5% หรือต�่ำกว่ำ และลดลงต่อเนื่องจำกปี 2562 ที่เติบโต 2.8% 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 18



กำรลงทนุจำกภำคเอกชนอำจจะยงัไม่ดีขึน้ แต่กำรลงทนุด้ำนเทคโนโลย ีและด้ำนไอทเีพือ่สนบัสนนุธรุกจิยงัมคีวำมจ�ำเป็น เนือ่งจำก

พฤตกิรรมกำรซือ้สนิค้ำเปลีย่นไปมำก กำรซือ้สนิค้ำออนไลน์ของ ประเทศไทยเตบิโตเร็วมำกและโตมำกทีส่ดุในภมูภิำค ซึง่พฤตกิรรมกำร

ซื้อของผู้บริโภคเช่นน้ี จะเป็นตัวขับเคล่ือนในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท�ำธุรกิจและธุรกรรมของทุกภำคส่วน ทั้งภำคธุรกิจเอกชน 

และภำครัฐ 

กำรท�ำธุรกรรมแบบอเิลค็ทรอนิค กำรท�ำงำนแบบเคลือ่นที ่(Mobility) กำรท�ำงำนจำกทกุสถำนท่ีทกุเวลำ (Any Where Any Time) 

จะกระจำยและขยำยไปทกุพืน้ท่ี กำรซือ้สนิค้ำแบบออนไลน์ จะยงัเตบิโตมำกขึน้อย่ำงต่อเนือ่งข้อได้เปรยีบของกำรท�ำธรุกจิจะเปลีย่นไป 

ธุรกิจเล็กเงินทุนน้อยแต่ใช้เทคโนโลยีจะมีโอกำสเกิดและอยู่รอด สถำนที่หน้ำร้ำนจะส�ำคัญน้อยลง ธุรกิจเร็วจะชนะธุรกิจใหญ่และ 

ช้ำ เทคโนโลยี BYOD, WiFi และ Cloud จะถูกใช้งำนมำกขึ้น และเมื่อเทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นจะสร้ำงธุรกรรมใหม่ ๆ ให้กระจำยไป 

ในหลำยวงกำร เช่น กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ง และกำรจัดกำรต่ำง ๆ เป็นต้น

เมื่อมี BYOD, WiFi, Cloud และ 5G องค์กรต่ำงๆ สำมำรถท�ำงำนได้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ท�ำงำนได้หลำยลักษณะ บริกำร

ลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น สำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อน�ำไปผลิตสินค้ำและบริกำรได้ดีและมำกยิ่งขึ้น จึงเป็นกำรสร้ำงข้อมูลแบบ

ทวีคูณขึ้นอีกเป็นเงำตำมตัว ดังนั้น ระบบควำมปลอดภัย Cyber Security ก็จะเพิ่มควำมซับซ้อนมำกขึ้น และเปลียนแปลงไปอีกด้วย 

ระบบกำรป้องกันแบบที่มีด่ำนหน้ำประตูไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ระบบควำมปลอดภัยต้องเข้ำใจพฤติกรรมและเจตนำของผู้ใช้งำน 

ต้องตรวจพบพฤตกิรรมหรอืเจตนำทีผ่ดิปกตก่ิอนทีจ่ะสร้ำงอนัตรำยให้เกดิขึน้ ต้องสำมำรถตรวจจบักำรโจมตหีรอืเหตผุดิปกตทิีเ่กดิขึน้ 

ภำยในเครือข่ำยขององค์กร สำมำรถปกป้องข้อมูลที่มีค่ำ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรเงิน ข้อมูลดิจิตอลที่เป็นทรัพย์สินมีค่ำขององค์กร 

รวมไปถึงข้อมูลตัวตนของลูกค้ำและของพนักงำน เป็นต้น 

ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีสินค้าและระบบงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือรองรับความต้องการดังกล่าว อาทิ

1. HPE-Aruba ตอบสนองเร่ืองเครือข่ำยมีสำยและไร้สำย ตอบสนองกำรท�ำงำน BYOD แบบ Mobility กำรท�ำงำนนอกสถำนท่ี 

สำมำรถตอบโจทย์กำรมสี�ำนกังำนหลำยสำขำ เป็นกำรใช้งำนทีส่ะดวกง่ำย และมคีวำมปลอดภยั สำมำรถตรวจวเิครำะห์ แยกแยะ 

ตัวตนของผู้ใช้งำนและตัวอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองระบบกำรจัดกำรหรือกำรใช้งำนให้ดีขึ้น

2. ForcePoint ตอบสนองเรื่อง Cyber Security เน้นเรื่องควำมปลอดภัยของ Web, Mail และข้อมูลบน Cloud ตลอดจนควำม

ปลอดภัยในกำรใช้งำน Cloud, กำรปกป้อง Digital Assets ขององค์กรกำรป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลสู่ภำยนอกองค์กร 

กำร Comply ตำมมำตรฐำน GDPR กำรตรวจจับกำรโจมตีโดยวิเครำะห์ตัวตนและพฤติกรรมผู้ใช้งำน กำรโจมตีที่เกิดขึ้นภำยใน

องค์กร Insider Threats กำรปกป้องเครือข่ำยขององค์กรใหญ่ๆ และองค์กำรที่มีสำขำ (NGFW & SD-WAN)

3. Palo Alto (NGFW & CORTEX) กำรปกป้องเครือข่ำยขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้ Application หลำกหลำย และผู้ใช้งำนเครือ

ข่ำยจ�ำนวนมำก สำมำรถตรวจ วิเครำะห์ รำยงำน สภำพกำรใช้งำนบนเครือข่ำย เพื่อวิเครำะห์ระดับควำมปลอดภัยและออกแบบ

เครือข่ำยให้ดีขึ้นกว่ำเดิม

4. Sangfor HCI ตอบสนองกำรประมวลผล จดัเกบ็และจดักำรข้อมลูทีเ่กิดขึน้อย่ำงมหำศำลขององค์กร เพือ่กำรท�ำงำนทีต่่อเนือ่งไม่ตดิขดั 

(Business Continuity) บริหำรจัดกำร และใช้งำนง่ำย รำคำประหยัด ส่วน Sangfor IAM เป็นระบบตรวจสอบและอนุญำตกำร 

ใช้งำนของผู้ใช้งำนที่จะเข้ำเครือข่ำย (Internet Access Gateway) ที่ยืดหยุ่นในรำคำประหยัด ส�ำหรับลูกค้ำสถำบันกำรศึกษำ 

ลูกค้ำองค์กรทั่วไป ที่ให้บริกำร WiFi ส�ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป

5. ANTLabs ระบบตรวจสอบอนุญำตกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนที่จะเข้ำเครือข่ำย (Internet Access Gateway) และบริหำรกำรใช้ 

Bandwidth ที่สำมำรถท�ำงำนร่วมกับระบบออฟฟิศขององค์กร ส�ำหรับกลุ่มโรงแรม โรงพยำบำล

6. Alcatel-Lucent ระบบเครอืข่ำยมสีำยและไร้สำยทีม่สีมรรถภำพสงูส�ำหรบัผูใ้ช้งำนทีม่คีวำมต้องกำรเฉพำะด้ำน เช่น สถำบนักำรศกึษำ 

องค์กรรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม โรงแรม เป็นต้น

7. Aver & V-Cube เป็นระบบ Web/Video Conference ส�ำหรบักำรประชมุสือ่สำรทำงไกลแบบเหน็หน้ำ หรอืเหน็ภำพผ่ำนเครอืข่ำย 

อนิเตอร์เนต็ รวมถงึกำรท�ำ Presentation หรอืกำรสอนทำงไกล ส�ำหรบัสถำบันกำรศกึษำ องค์กรทีม่สีำขำ หรอืพนกังำนทัว่ประเทศ
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8. InfoBlox ระบบจัดกำรไอพีส�ำหรบัเครอืข่ำย (DNS/DHCP/IPAM) และระบบกำรป้องกันภยัผ่ำนอปุกรณ์ DNS ทีต้่องกำรควำมเสถยีร 

และสมรรถภำพสูง ส�ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ และมีสำขำ

9. Avigilon ระบบ CCTV และระบบรักษำควำมปลอดภยัสำธำรณะด้วยกล้อง CCTV ทีม่กีำรวเิครำะห์ใบหน้ำ รปูร่ำง เพศ และลกัษณะอืน่ ๆ  

รวมทั้งวิเครำะห์เหตุกำรผิดปกติ Search และตรวจวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อหำสำเหตุที่เกิดขึ้น 

10. Aboomy และ LigoWave ระบบ WiFi รำคำประหยัดส�ำหรับลูกค้ำ SME และส�ำหรับงำน CCTV ระบบตรวจตรำและบริหำร

อุปกรณ์ไอทีต่ำง ๆ ส�ำหรับ ISP หรือผู้ให้บริกำรเครือข่ำยขนำดใหญ่

อนึ่ง นอกจำกสินคำ้และระบบงำนข้ำงต้นแล้ว เพ่ือตอบสนองกำรเกิดเทคโนโลยี 5G ในปีนี้บริษัทฯ จะเพิ่มกำรเป็นตัวแทนของระบบ 

Internet of Things (IoT) โดยมุ่งไปที่กำรใช้งำนในบำงลักษณะ เช่น 

- IoT ที่ใช้วัดอุณหภูมิ ควำมชื้น และไฟฟ้ำ ส�ำหรับตู้เก็บสินค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนขำยสินค้ำปลีกที่มีสำขำ 

- IoT ท่ีใช้ตรวจวัดกำรใช้ไฟฟ้ำ เพื่อบริหำรและลดกำรใช้พลังงำน ใช้ในอำคำรส�ำนักงำนใหญ่ ๆ โรงงำนอุตสำหกรรม โรงแรม โรง

พยำบำล  

- IoT ทีใ่ช้ท�ำ Face Recognition และ Car License Plate Recognition เพือ่ใช้ในกำรตรวจจ�ำ และจดักลุม่ควำมส�ำคญัของลกูค้ำ 

ใช้ในกำรท�ำ Access Control หรือ บริกำรลูกค้ำ ใช้ในร้ำนขำยสินค้ำปลีกขนำดใหญ่ ศูนย์กำรค้ำ โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ โรง

พยำบำล สถำนบริกำรจอดรถ

- IoT ที่ท�ำ Location Based Tracking ส�ำหรับงำนบริหำรทรัพย์สิน งำนบริกำรดูแลคนไข้หรือผู้สูงอำยุ งำนบริหำรคลังสินค้ำ 

- IoT ที่ใช้ในกำรตรวจวัดค่ำดัชนีของสภำพแวดล้อม สภำพน�้ำ  

ในส่วนของกำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนในปี 2563 IT Green มีนโยบำยสรุปดังนี้กำรพัฒนำองค์กรและบุคคลำกร

- เน้นกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำรำยใหญ่ และควำมซับซ้อนของควำมต้องกำรดัง

กล่ำวด้วย 

- สร้ำงและพัฒนำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย รวมถึงคู่ค้ำรำยใหม่ ๆ ต่อเนื่อง

- พัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท�ำงำนให้มีมำตรฐำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 

- บริหำรจัดกำรอย่ำงระมัดระวังใน กำรบริหำรเงินตรำต่ำงประเทศในกำรช�ำระค่ำสินค้ำ กำรบริหำรกำรปล่อยหนี้และกำรเก็บหนี้ 

และกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด

ธุรกจิการใหบ้รกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited: INEC)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธรุกจิให้บริกำรและพฒันำระบบสำรสนเทศ (Service) ด�ำเนนิงำนภำยใต้บรษิทั INEC (Intelligent  Enterprise Computing  

Limited) ประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ พร้อมทั้ง ให้ค�ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับงำนด้ำนไอทีแบบครบวงจร 

(IT Total Service Solutions) โดยกำรน�ำเสนอบริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับลูกค้ำ และสำมำรถให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 

(Turnkey Solution) จ�ำแนกตำมลักษณะกำรให้บริกำรออกเป็นประเภทหลัก สรุปดังนี้

1. ธุรกิจบริกำรหลังกำรขำยโดยสัญญำกำรบริกำรบ�ำรุงรักษำ (Maintenance)

2. บริกำรหลังกำรขำยโดยสัญญำกำรบริกำรบ�ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ตำมระยะเวลำที่ตกลงกันลูกค้ำ ซ่ึงโดยทั่วไปจะรับจ้ำง

บริกำรอยู่ในช่วงเวลำ 1, 3, 5 ปี โดยให้บริกำรถึงสถำนที่ของลูกค้ำ (Onsite & Offsite Service) แบ่งกำรบริกำรออกเป็น 

2 ลักษณะ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ 

2.1 Corrective maintenance คือ กำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำในกรณีเกิดปัญหำกับระบบหรือกำรใช้งำนอุปกรณ์ 

2.2 Preventive maintenance คือ กำรให้บริกำรตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันหรือลดกำรเกิดปัญหำของอุปกรณ์ 

(Hardware) รวมถึงกำรปรับปรุง (Software) กำร Update Patch และปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ (Performance 

Tuning and Customization) โดยมีกำรก�ำหนดแผนงำนและระยะเวลำไว้ก่อนล่วงหน้ำ เช่น ทุก ๆ เดือน 3 เดือน หรือ 

6 เดือน เป็นต้น

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 20



3. ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรบริหำรโครงกำร (Project Management)

 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เป็นกำรให้กำรบริกำรวำงแผนงำน ควบคุมกำรปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกร 

โดยค�ำนงึถงึทรพัยำกรของบรษิทัทีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกดั เพือ่ให้เกดิประโยชน์และประสทิธภิำพสงูสดุ ส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรให้กบัลกูค้ำ 

ได้ตรงต่อเวลำ และเป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

4. กำรให้บริกำรครบวงจรทั้งระบบสำรสนเทศ (Total IT Outsourcing Service) 

 กำรให้บริกำรเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศ ที่ทันสมัยในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ กำรพัฒนำ กำรออกแบบ กำรติดตั้ง 

กำรบริหำรโครงกำร กำรฝึกอบรม ทั้งด้ำนเทคนิคและกำรใช้งำน และพร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับงำนด้ำนไอทีแบบ

ครบวงจร โดยกำรเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นที่ยอมรับจำกทั่วโลกซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้งำนเพื่อควำมเหมำะสมตำม

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ INEC น�ำเสนอจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 

4.1 ฮำร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพวิเตอร์แม่ข่ำย (Server, Storage) คอมพวิเตอร์ลกูข่ำย (Desktop, Notebook, Peripherals, Mobile 

Tablet) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำยและอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยระบบ (Network Switch, Firewall, IPS, Load 

balance) 

4.2 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบปฎบิตักิำร (Operating System, Database, Middleware) รวมถงึโปรแกรมส�ำเรจ็รปูส�ำหรบังำนต่ำง ๆ  

เช่น ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & Work Flow Management, Business Intelligence, 

Symantec, VMWare

นอกจำกกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จดังกล่ำวข้ำงต้น INEC มีนโยบำยที่จะขยำยธุรกิจเข้ำสู่ Financial Technology (FinTech) 

โดยกำรสร้ำงและพฒันำแพลตฟอร์มท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรท�ำธุรกรรมและกำรให้บรกิำรในรปูแบบและมติต่ิำงๆของผลติภณัฑ์

ทำงกำรเงนิ โดยมุง่ทีจ่ะเป็นสะพำนเชือ่มและให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำนในภำครฐัและเอกชน รวมถงึสถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ แพลตฟอร์ม

ดังกล่ำวนี้จึงเป็นกำรพัฒนำธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สร้ำงรำยได้ให้กับองค์กรในระยะยำว 

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company Limited: TVT)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วยธรุกจิระบบสนบัสนนุธรุกจิโทรคมนำคม (Telecommunication’s Business Supporting System) ด�ำเนนิงำนภำยใต้ชือ่ 

บรษิทั ทวี.ี เทเลคอม จ�ำกัด (TV Telecom Co., Ltd.หรอื TVT) โดยท�ำธรุกจิกำรเป็นทีป่รกึษำ ออกแบบ จดัหำอปุกรณ์ ตดิต้ัง พฒันำ

ระบบ บรหิำรโครงกำร และบ�ำรงุรกัษำด้ำนระบบสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิ (Business Supporting System หรอื BSS) ให้แก่หน่วย

งำนทีใ่ห้บรกิำรโทรคมนำคมทีท่นัสมยัแบบครบวงจร ได้แก่ระบบบลิลิง่ส�ำหรับบรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นที ่(Billing System for Mobile 

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

เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ Wifi และอื่น ๆ

นอกจำกให้บริกำรพัฒนำและตดิต้ังระบบแล้ว หน่วยธุรกจิ TVT ยงัให้บริกำรแบบ Outsourcing และบ�ำรงุรกัษำระบบส่ือสำรโทรคมนำคม

ตำมระยะเวลำที่ตกลงกับลูกค้ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยู่ในช่วงเวลำ 1-3 ปี โดยให้บริกำรถึงสถำนที่ของลูกค้ำ (Onsite Service) 

โดยแบ่งกำรบริกำรออกเป็น 2 ลักษณะ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ 

1. Corrective maintenance คือ กำรให้บริกำรต่อเมื่อเกิดปัญหำระบบให้กับลูกค้ำ

2. Preventive maintenance คือ กำรให้บริกำรตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลำที่ลูกค้ำก�ำหนด เช่น 3-6 เดือน 
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ธุรกิจจ�าหน่าย ตดิตัง้ วางระบบ และใหค้�าปรกึษาดา้นโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group Company Limited: SIG)

กิจกำรร่วมค้ำส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนำคม และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภำยใต้ชื่อ บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 

(Singhcom Inter Group Co., Ltd. or SIG) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่24 กมุภำพนัธ์ 2559 โดย IRCP มสีดัส่วนกำรร่วมลงทนุอยูท่ีร้่อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท ปัจจุบันหยุดด�ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงพิจำรณำแผนและแนวทำงด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ 

อำทิ ด�ำเนินกำรโดย IRCP หรือ INEC แทน 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจจ�ำหน่ำย ติดตั้ง วำงระบบ และให้ค�ำปรึกษำด้ำนโทรคมนำคม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริกำรทำง

ด้ำนกำรออกแบบ ติดต้ัง ร้ือถอน เพ่ิมอุปกรณ์ บ�ำรุงรักษำ กำรทดสอบอุปกรณ์และทดสอบระบบเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 

ระบบทำงด้ำนโทรคมนำคม รวมถงึเป็นผูใ้ห้บรกิำรออกแบบก่อสร้ำงสถำนฐีำน ตดิตัง้ ร้ือถอน เพิม่เตมิ อปุกรณ์รบัส่งสญัญำณเครอืข่ำย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบไฟฟ้ำ และระบบโทรคมนำคม  

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

กลุม่เป้ำหมำยทีส่�ำคญัของ SIG ได้แก่กลุม่บรษัิททีเ่ป็นผูไ้ด้รบัสมัปทำนระบบเครอืข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นที ่คอื AWN และ ERICSON 

(True & DTAC) โดย SIG เป็นผู้รับเหมำช่วง มีหน้ำที่หลักในกำรติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมที่ได้

รับมอบหมำยทั่วประเทศ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 22



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) มุ่งเสริมสร้ำงกำรเป็นองค์กรที่เติบโตอย่ำงยั่งยืนในกลุ่มเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสม�่ำเสมอ 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงและธรรมำภบิำล (Risk Management and Governance Committee) จงึได้ก�ำหนดและมอบหมำยให้

คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Team) ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่งและประเมินเหตกุำรณ์ควำมเสีย่งทีส่�ำคญั 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์  โดยผู้บริหำรระดับสูงได้ก�ำกับและดูแลให้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่ำ สำมำรถป้องกันและลดผลกระทบควำมเสี่ยงในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ด้วยปัจจบุนักำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยแีละกำรแข่งขนัในกลุม่ธรุกจิเทคโนโลยแีละกำรสือ่สำร มกีำรเปลีย่นแปลงและแข่งขนั

อยู่ในเกณฑ์สูง เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโดยให้ทีมวิศวกร พนักงำนขำย ศึกษำและ

ตดิตำมกำรพฒันำกำรทำงเทคโนโลย ีและเข้ำร่วมกำรสมัมำนำทำงวชิำกำรต่ำง ๆ เพือ่ให้อยูใ่นฐำนะผูน้�ำนวตักรรมทำงเทคโนโลย ีและ 

ต้องท�ำงำนใกล้ชิดกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้เข้ำใจเทคโนโลยีและกำรพัฒนำ 

ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

เนื่องจำกธุรกิจเทคโนโลยีและกำรส่ือสำร ในปัจจุบันมีกำรแข่งขันสูง โดยเฉพำะกำรแข่งขันในเรื่องของรำคำ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลก�ำไรของกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มว่ำจะลดลงในอนำคต ดังนั้น บริษัทจึงได้พยำยำมขยำยพันธมิตรในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภำพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในกำรลดต้นทุนและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ลูกค้ำจะได้ผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภำพ แต่ยังสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรให้กับกลุ่มบริษัทอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

ปัจจุบันบริษัท ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำหลำยรำยกำร ทั้งสินค้ำ Telecom, IT, Digital Broadcast และ

ตัวแทนในกำรผลิตซ�้ำซอฟแวร์จำก Microsoft อย่ำงไรก็ตำม สัญญำกำรแต่งต้ังตัวแทนจ�ำหน่ำยเป็นสัญญำที่มีระยะเวลำสิ้นสุด 

และจะมีกำรพิจำรณำต่อสัญญำ ดังนั้น กรณีที่คู ่ค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือไม่ประสงค์ที่จะจ�ำหน่ำยหรือมีเหตุอันท�ำให้

ไม่สำมำรถจัดหำสินค้ำและบริกำรให้แก่บริษัท อำจเป็นสำเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสัญญำจำกคู่สัญญำได้ 

ทำงกลุม่บรษิทัจงึมนีโยบำยทีจ่ะลดควำมเสีย่งด้วยกำรทบทวนสญัญำ และวำงแผนงำนกำรจ�ำหน่ำยรวมถงึแนวทำงปฏบิตัติำมเงือ่นไข

ร่วมกับคู่สัญญำอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งกำรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

จำกกำรท่ีบริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำมำตลอด ในกำรเป็นคู่ค้ำหรือตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ หำกคู่ค้ำต้องกำรยกเลิกสัญญำ 

คู่ค้ำจะแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำ นอกจำกน้ี บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จ�ำหน่ำยอีกหลำยรำยกำรและส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 

ผู้จัดจ�ำหน่ำยมำกกว่ำ 1 รำย ดังนั้น จึงมีควำมยืดหยุ่นในกำรเปลี่ยนคู่ค้ำหำกมีควำมจ�ำเป็น จึงสำมำรถกระจำยควำมเสี่ยงจำก 

กำรพึ่งพิงคู่ค้ำรำยเดียวได้

รายงานประจ�าปี 2562 23



ความเสี่ยงด้านลูกค้า

รำยรับส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยและตดิตัง้ให้กบัองค์กรภำครฐัไม่มำกรำย แต่ในปัจจบุนัมคีูแ่ข่งมำกขึน้ ดงันัน้หำกบรษิทัไม่สำมำรถ

ชนะกำรประมูลหรือขำยให้กับลูกค้ำหลักได้หลำยครั้ง อำจจะสูญเสียลูกค้ำรำยดังกล่ำวไป และหำกยังไม่สำมำรถหำลูกค้ำรำยอื่นมำ

ทดแทนได้ กจ็ะมผีลกระทบต่อรำยได้ของบรษิทั บรษิทัจงึพยำยำมสร้ำงยอดขำยกบัลกูค้ำหลกัโดยพยำยำมน�ำเสนอกำรขำยในรปูแบบ

ใหม่ๆ อำทกิำรบริกำรบ�ำรุงรกัษำ(MA), กำรบรกิำรให้เช่ำกำรร่วมทนุ รวมถงึกำรพยำยำมขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ๆ เพิม่ เพือ่ลดควำมเสีย่ง

จำกกำรพึ่งพำลูกค้ำน้อยรำย

ความเสี่ยงจากการสินค้าล้าสมัย

เป็นทีท่รำบกนัดว่ีำสนิค้ำทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยมีโีอกำสล้ำสมยัสงู กำรทีต้่องจดัเกบ็สนิค้ำจงึมคีวำมเสีย่งสงู ดงันัน้บรษิทัไม่มนีโยบำย

ในกำรจัดเก็บสินค้ำที่เป็นงำนโครงกำร จึงไม่เกิดปัญหำสินค้ำล้ำสมัยในส่วนงำนนี้     

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

บริษทั มนีโยบำยลงทนุ ขยำยธรุกจิในบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมต่ำง ๆ เพือ่เสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งและเพิม่รำยได้ธรุกจิ บริษทัจงึ

มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน หำกผลประกอบกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่สำมำรถสร้ำงยอดขำยและให้ผลตอบแทนกำรลงทุน

ไม่เป็นตำมเป้ำหมำย จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และท�ำให้มีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น รวมทั้งอำจส่งผลกระทบต่อผล

กำรด�ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิของบรษิทั บรษิทัได้เพิม่ควำมระมดัระวงัเป็นอย่ำงมำกก่อนกำรร่วมด�ำเนนิธรุกจิ ท�ำกำรศกึษำข้อด-ีข้อเสยี 

พิจำรณำอัตรำผลตอบแทน และศึกษำถึงข้อกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบคอบก่อนกำรลงทุน และให้กรรมกำรของ

บริษัทเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่ำง ๆ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่ำงเต็มที่

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risks)

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร จ�ำเป็นต้องมีบุคคลำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษำ กำรออกแบบ และกำรด�ำเนินงำน

ทัง้ทำงด้ำนกำรตลำด วศิวกรรม และกำรบรหิำรโครงกำร พนกังำนส่วนใหญ่แต่ละคนมปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนไม่น้อยกว่ำ 4 ปี บรษิทั

จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรองรับกำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเน้นกำรพัฒนำ

พนักงำน ในทุกระดับให้มีทักษะในแต่ละต�ำแหน่งหน้ำที่(Skill Set) และวัฒนธรรมกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม(Team Work)

เพือ่เป็นกำรรกัษำทรพัยำกรบคุคล บรษัิทมรีปูแบบกำรจงูใจ สวสัดกิำรและให้สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีด่ ีบรษัิทได้ปรบัโครงสร้ำง

องค์กร ให้สอดรับกับแข่งขันและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละทีม มีระบบทดแทนกันหำกเกิดกรณีพนักงำน

หลักไม่พร้อมท�ำงำนก็สำมำรถมีพนักงำนทดแทนได้ในทันที และทุก 1-2 สัปดำห์จะมีกำรประชุมระดับผู้บริหำรหน่วยเป็นกำรภำยใน 

เพื่อรับทรำบพูดคุยเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้น และก�ำหนดวิธิกำรแก้ไขและมำตรกำรที่จ�ำเป็นเพื่อลดปัญหำในกำรท�ำงำน

ความเสี่ยงด้านการส่งมอบโครงการ

กำรส่งมอบงำนโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ ถือเป็นควำมท้ำทำยที่กลุ่มบริษัท

ให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ เนือ่งจำกมอีตัรำค่ำปรบัค่อนข้ำงสงู ซึง่เป็นผลท�ำให้ต้นทนุสงูขึน้  สำเหตหุลกัของควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบ 

มกัมำจำกปัจจยัทีอ่ยูเ่หนอืกำรควบคมุ อำทเิช่น กำรส่งของจำกคูค้่ำ ควำมไม่พร้อมของสถำนทีท่ีจ่ะตดิตัง้ กำรเปลีย่นแปลงรุน่อปุกรณ์ 

เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต้องอำศัยกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด ต้องมีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ

โครงกำร รวมถึงต้องก�ำหนดขั้นตอน วิธีกำรตรวจรับ เอกสำรประกอบ รวมถึงกำรประสำนงำน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจทั้งทีม

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 24



งำนบริษัทและลูกค้ำ จึงจะสำมำรถลดผลกระทบต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้

บริษัทได้เพ่ิมควำมระมัดระวังกับโครงกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มกำรป้องกันโครงกำรใหม่ ๆ โดยได้ก�ำหนดและปรับปรุง 

ขัน้ตอนปฏบิตังิำนทัง้ก่อนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ระหว่ำงกำรด�ำเนนิงำน กำรบรหิำรโครงกำร กำรส่งมอบงำนระหว่ำงกนั โดยมคีวบคมุและ

ตดิตำมอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนสถำนะตำมคำบเวลำทีก่�ำหนด เพือ่ให้งำนทัง้หมดถกูส่งมอบตำมข้อก�ำหนด เงือ่นไขและตำมกรอบระยะเวลำ 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของบริษัททุกฝ่ำย โดยมีหน้ำที่ ดังนี้

• ประชุมพิจำรณำ ประเมินควำมเสี่ยงโครงกำร 

• ประชุมพิจำรณำ ต้นทุน แรงงำน และระยะเวลำของโครงกำร 

• ควบคุมกำรบริหำรงำนของโครงกำรให้เป็นไปตำมก�ำหนดระยะเวลำสัญญำ

• ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณของโครงกำร

• ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ความเสี่ยงด้านรายได้จากงานประเภทโครงการ

รำยได้จำกงำนประเภทโครงกำรส่วนใหญ่มำจำกกำรประมูลงำนจัดซื้อจัดจ้ำงจำกทำงหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ดังนั้น 

รำยได้ส่วนนี้ของกลุ่มบริษัทจึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรชนะกำรประมูลโครงกำร นโยบำยกำรลงทุน งบประมำณของหน่วยงำน

รำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ตลอดจนสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นส�ำคัญ

บริษัท พยำยำมขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และธุรกิจเอกชนอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อเนื่อง นอกจำกนี้ได้

มีกำรเข้ำร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เพ่ือสรรสร้ำงโครงกำรใหม่ ๆ ในกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำช่วยในกำรจัดกำรบริหำร 

เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำย และเป็นปัจจุบัน (Real Time)

ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา

กำรบอกเลกิสญัญำเนือ่งจำกกำรท�ำงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมทีก่�ำหนดไว้ในสญัญำ เป็นเหตใุห้บรษิทัท�ำกำรตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญจำกส่วนงำนที่ได้ท�ำเสร็จไปแล้วในปีก่อน ๆ ตำมที่ปรำกฏ อยู่ในงบกำรเงินปี 2561 และ 2562

จำกกรณดีงักล่ำว ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรงำนโครงกำรทีป่ระกอบด้วยผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัทกุฝ่ำยร่วมกนัประชมุพจิำรณำ

ควำมเสี่ยงโครงกำรที่มีแนวโน้มว่ำจะสำมำรถส่งมอบได้ตำมสัญญำ หรือมีแนวโน้มว่ำจะถูกยกเลิกโครงกำร คณะกรรมกำรบริหำร

โครงกำรจะมกีำรพจิำรณำตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสญูหรอืค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่ง และรำยงำนโครงกำรทีม่ปัีญหำและทีค่ำดว่ำ 

จะมีปัญหำต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านลูกหนี้

จำกควำมเสีย่งจำกกำรส่งมอบสนิค้ำให้ลกูค้ำไม่ทนัตำมก�ำหนดระยะเวลำสญัญำของงำนทีเ่ป็นประเภทโครงกำร จะส่งผลผลกระทบ 

อกีด้ำนหนึง่คอื ไม่สำมำรถเรยีกช�ำระหนีไ้ด้ หรอืเสีย่งจำกกำรถกูปรบัเนือ่งจำกส่งงำนล่ำช้ำจำกงำนทีท่�ำเสรจ็แล้ว ยงัอำจส่งผลกระทบ

ต่อสภำพคล่องทำงกำรเงินอันเนื่องจำกกระแสเงินเข้ำไม่เป็นตำมที่ประมำณกำรและเกิดภำระดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โดยทั่วไปในกำรท�ำโครงกำร บริษัทต้องประมำณกำรต้นทุนโครงกำรล่วงหน้ำ เพื่อจะใช้ในกำรยื่นประมูลงำนโครงกำร ซึ่งหำกมี

รำยกำรใดที่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ต้นทุนของโครงกำรอำจได้รับผลกระทบ อันเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน

ตรำต่ำงประเทศ บริษัทได้ก�ำหนดวิธีกำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

1. ประมำณกำรอัตรำแลกเปลี่ยนเพิ่ม ในกำรค�ำนวณต้นทุนโครงกำร

2. กำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำครอบคลุมทั้งจ�ำนวน
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำกกำรทีบ่รษิทัมสีดัส่วนจำกรำยได้ของโครงกำรอยูท่ีร้่อยละ 90 และเกอืบทัง้หมดเป็นรำยได้จำกหน่วยงำนรำชกำร และรฐัวสิำหกจิ  

แต่เนื่องจำกขั้นตอนกำรช�ำระเงินของหน่วยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ อำจไม่สอดคล้องกับกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรที่ใช้ใน

โครงกำร ซึ่งอำจท�ำให้กลุ่มบริษัทขำดสภำพคล่อง บริษัทได้ท�ำกำรจัดหำเงินทุนเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำร โดยใช้วงเงินสินเชื่อ

กับทำงธนำคำร ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

กำรประกอบธุรกิจของบริษัท อยู่ภำยใต้กฎหมำย กฎเกณฑ์ กำรก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก�ำกับหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หำกกฎเกณฑ์ กฎหมำย 

รวมทั้งกำรก�ำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อำจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้ำนกำรแข่งขัน ต้นทุนทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำน 

กำรไม่ปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ หรอื ฝ่ำฝืน หรอืกำรประมำทเลนิเล่อ อำจท�ำให้บรษิทัถกูภำคทณัฑ์ หรอื ลงโทษได้ ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัควำม

เสี่ยงดงักล่ำว บริษทัไดม้อบหมำยให้ฝ่ำยก�ำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เปน็อิสระ จำกโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ท�ำหน้ำทีใ่น

กำรควบคุมดูแลและติดตำมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลท. และ

หน่วยงำนทำงรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรก�ำหนดนโยบำย และระเบียบ

ของบรษิทั ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎเกณฑ์ของทำงกำร และแจ้งให้หน่วยงำน และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องได้รบัทรำบ และ

ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 26



ข้อพิพาททางกฎหมาย

บรษิทัหรอืบรษัิทย่อยมหีนีส้นิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรถกูฟ้องร้อง ซ่ึงฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพนิจิในกำรประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟ้องแล้ว

และเชือ่มัน่ว่ำจะไม่มค่ีำควำมเสยีหำยเกิดขึน้ หรอืมีผลกระทบ ด้ำนลบต่อทรัพย์สนิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยทีม่จี�ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 

ของส่วนของเจ้ำของแต่อย่ำงใด โดยมีคดีฟ้องร้องที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

1. คดีหมำยเลขด�ำที่ 944/2553 คดีหมำยเลขแดงที่ 967/2557 ศำลปกครองกลำง

คดีหมำยเลขด�ำที่ อ. 725/2557 ศำลปกครองสูงสุด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  ผู้ฟ้องคดี

กรมที่ดิน       ผู้ถูกฟ้องคดี

จ�ำนวนทุนทรัพย์ 28,432,345.70 บำท ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2553 ศำลปกครองกลำงพิพำกษำ   

“ยกฟ้อง” ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

2. ข้อพิพำทหมำยเลขด�ำที่ 25/2552 ข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่ 116/2553 ส�ำนักระงับข้อพิพำท สถำบันอนุญำโตตุลำกำร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  ผู้คัดค้ำน

เทศบำลต�ำบลบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก    ผู้ร้อง 

จ�ำนวนทุนทรัพย์ 600,000 บำท ยื่นค�ำเสนอข้อพิพำทเมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 2552 คณะอนุญำโตตุลำกำรมีค�ำชี้ขำด “ให้ผู้คัดค้ำน

ช�ำระเงิน จ�ำนวน 600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 เมษำยน 2552 เป็นต้นไป จนกว่ำจะช�ำระ

เสร็จแก่ผู้เรียกร้องค�ำขออ่ืนให้ยก และให้ยกข้อเรียกร้องแย้ง กับให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้ำนออกค่ำธรรมเนียมและ ค่ำใช้จ่ำยชั้น

อนญุำโตตลุำกำร ฝ่ำยละครึง่” ผูค้ดัค้ำนยืน่ค�ำร้องขอเพกิถอนค�ำวนิจิฉยัชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำรต่อศำลปกครองกลำง เมือ่วนัที ่

19 กุมภำพันธ์ 2554 เป็นคดีหมำยเลขด�ำที่ 406/2554 ระหว่ำง เทศบำลต�ำบลบ้ำนนำ (ผู้ร้อง) กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (ผู้คัดค้ำน)  

ศำลปกครองกลำงพิพำกษำ “ให้เพกิถอนค�ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร ข้อพพิำทหมำยเลขด�ำที ่25/2552 ข้อพิพำทหมำยเลขแดง 

ที ่116/2553 ลงวนัที ่26 ตลุำคม 2553 ค�ำขออืน่นอกจำกนีใ้ห้ยก” ผูร้้องอทุธรณ์ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อศำลปกครองสงูสุด 

เป็นคดีหมำยเลขด�ำที่ อ.1031/2557 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

 

3. คดีหมำยเลขด�ำที่ 1519/2556 คดีหมำยเลขแดงที่ 2782/2558 ศำลปกครองกลำง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ที่ 1  ผู้ฟ้องคดี

บริษัท คอมฟิกซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ 2

กำรไฟฟ้ำนครหลวง      ผู้ถูกฟ้องคดี

จ�ำนวนทุนทรัพย์ 10,000,000 บำท ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 ศำลปกครองกลำงพิพำกษำ “ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีท้ังสองจ�ำนวน 627,500 บำท ภำยในก�ำหนด 60 วันนับแต่วันที่ศำลมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุด และให้คืนค่ำธรรมเนียม

ศำลให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตำมส่วนของกำรชนะคดี” ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ

ของศำลปกครองสูงสุด
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4. คดีหมำยเลขด�ำที่ 1907/2554 คดีหมำยเลขแดงที่ 212/2556 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  โจทก์

บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จ�ำกัด     จ�ำเลย

จ�ำนวนทนุทรพัย์ 53,072,673.43 บำท ยืน่ฟ้องเมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2554 คดนีี ้ควำมรบัผดิของจ�ำเลยเกีย่วข้องกบัหนีข้อง บรษิทั 

ไทย แอร์พอร์ตส์ กรำวด์ เซอร์วสิเซส จ�ำกัด ซ่ึงบริษัทดงักล่ำวได้ยืน่ค�ำร้องขอฟ้ืนฟกูจิกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง ต่อมำศำลฎกีำพพิำกษำ

ยนืตำมศำลชัน้ต้น ให้ยกค�ำร้อง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คดยีงัอยูร่ะหว่ำงศำลจ�ำหน่ำยคดไีว้ชัว่ครำว เนือ่งจำกเกีย่วเนือ่งกบัคดี 

ศำลแพ่ง หมำยเลขด�ำ ที ่2122/2551 หมำยเลขแดง ที ่4392/2552 ระหว่ำง บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

กับ บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กรำวด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 

หมำยเหตุ : สิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆที่เกี่ยวกับคดีนี้ เป็นของบริษัท เอเอ็มอำร์ เอเซีย จ�ำกัด ทั้งหมดตำมบันทึกข้อตกลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2555

5. คดีหมำยเลขด�ำที่ 2122/2551 คดีหมำยเลขแดงที่ 4392/2552  ศำลแพ่ง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)       โจทก์

บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กรำวด์ เซอร์วิส จ�ำกัด                          จ�ำเลย

จ�ำเลยอทุธรณ์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 คดอียูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลอทุธรณ์ และโจทก์ได้ด�ำเนนิกำรบงัคบัคดกีบัจ�ำเลยใน

ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลอทุธรณ์ เนือ่งจำกศำลไม่อนญุำตให้ทเุลำกำรบงัคบัคดจี�ำเลย จ�ำเลยได้ยืน่ค�ำร้องขอฟ้ืนฟกูจิกำร และ

ศำลล้มละลำยกลำงมีค�ำสั่ง “ยกค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร” จ�ำเลยอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ จ�ำเลยถูก ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

ฟ้องให้ล้มละลำย ศำลล้มละลำยกลำงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ำยคดีดังกล่ำวไว้ชั่วครำว เพื่อรอฟังผลค�ำสั่งของศำลฎีกำในคดีฟื้นฟูกิจกำร 

ในชั้นบังคับคดี โจทก์บังคับคดีจ�ำเลยและได้รับเงินจำกกรมบังคับคดีมำแล้ว จ�ำนวน 16,480,254.51 บำท ซึ่งยังไม่ครบมูลหนี้ตำม

ค�ำพพิำกษำ โดยโจทก์ยงัได้อำยดัสทิธเิรยีกร้องต่ำง ๆ ของจ�ำเลยอยู ่และมกีรณพีพิำทกบั บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกดั (มหำชน) 

ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกผู้รับค�ำสั่งอำยัด และไม่ปฏิบัติตำมหมำยอำยัด ซึ่งศำลแพ่งหมำยเรียกบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทยฯ มำไต่สวน 

และศำลแพ่งได้มีค�ำสั่งจ�ำหน่ำยคดีในส่วนนี้ ไว้ชั่วครำว เพื่อรอฟังผลค�ำสั่งของศำลฎีกำในคดีฟื้นฟูกิจกำร

วันที่ 4 เมษำยน 2554 ธนำคำร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) ร้องสอดเข้ำมำในชั้นบังคับคดีพร้อมกับค�ำร้องของดกำรบังคับคด ี

แต่เนื่องจำกจ�ำเลยยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง ศำลแพ่งได้มีค�ำสั่งจ�ำหน่ำยคดีในส่วนค�ำร้องสอดไว้ชั่วครำว 

เพื่อรอฟังผลค�ำสั่งของศำลฎีกำในคดีฟื้นฟูกิจกำร

สรุป ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในคดีฟื้นฟูกิจกำร ศำลฎีกำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น ให้ยกค�ำร้องจ�ำเลย ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำง

กำรนัดไต่สวนของศำลแพ่ง 

หมำยเหตุ: สิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆที่เกี่ยวกับคดีนี้ เป็นของ บริษัท เอเอ็มอำร์ เอเซีย จ�ำกัด ทั้งหมดตำมบันทึกข้อตกลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2555 

6. คดีหมำยเลขด�ำที่ 2084/2560 ศำลปกครองกลำง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหำชน)      ผู้ฟ้องคดี

กรมปศุสัตว์ ที่ 1                      ผู้ถูกฟ้องคดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ 2      ผู้ถูกฟ้องคดี

จ�ำนวนทุนทรัพย์ 14,492,298.84 บำท ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหวำ่ง

กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 28



7. คดีหมำยเลขด�ำที่ 1042/2560 ศำลปกครองกลำง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำขน)  ผู้ฟ้องคดี

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)       ผู้ถูกฟ้องคดี

จ�ำนวนทนุทรพัย์ 112,868,950 บำท ยืน่ฟ้องเมือ่วนัที ่23 มถินุำยน 2560  ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 คดอียูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำ

ของศำลปกครองกลำง

8. คดีหมำยเลขด�ำที่ ทป.109/2560 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

บริษัท ยูฟ่ำส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด     โจทก์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่ 1    จ�ำเลย

นำยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ 2      จ�ำเลย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ที่ 3    จ�ำเลย

นำยศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ที่ 4       จ�ำเลย

นำยประเสริฐ คันธมำนนท์ ที่ 5      จ�ำเลย  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ที่ 6  จ�ำเลย

จ�ำนวนทุนทรัพย์  377,777,568 บำท  โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ข้อหำละเมิดลิขสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด

1. คดีหมำยเลขด�ำที่ อ.5079/2560 ศำลจังหวัดมีนบุรี 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ�ำกัด     โจทก์ 

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ที่ 1    จ�ำเลย 

นำงสกำวรัตน์ เขียวดี ที่ 2      จ�ำเลย

นำงสำวมณี พวงเงิน ที่ 3      จ�ำเลย

โจทก์ยื่นค�ำฟ้องเป็นคดีอำญำเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ฐำนควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค 

พุทธศักรำช 2534 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

2. คดีหมำยเลขด�ำที่ ศำลแพ่ง 1453/2561

นำยดล เหตระกูล       ผู้ร้อง

นำยสิงหำ เขียวดี        ผู้คัดค้ำน

ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 ขอให้ศำลแต่งตั้งผู้แทนชั่วครำวหรือเฉพำะกำรของนิติบุคคล

ใน วนัที ่31 มกรำคม 2562 ศำลตดัสินให้ นำยดล เหตระกลู เป็นผู้มอี�ำนำจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรลงนำมเอกสำรตดิตำมทวงถำมให้ 

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ช�ำระหนี้ รวมทั้งให้มีอ�ำนำจในกำรฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีล้มละลำย เพื่อให ้

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้รับช�ำระหนี้ต่อไป  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

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

    199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ : 0 - 2171 - 8601

    โทรสำร : 0 - 2171 - 8602

    เว็บไซต์ : www.ircp.co.th 

ประเภทธุรกิจ   ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย รวมถงึกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์และ 

    ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

เลขทะเบียนบริษัท   บมจ.0107546000024

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 254,299,746 บำท

จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว 254,299,746 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท

สาขาย่อยถนนรัตนาธิเบศร์

สถานที่ตั้ง    เลขที่ 101/40 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต�ำบลไทรม้ำ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

    จังหวัดนนทบุรี 11000

    โทรศัพท์ : 0 - 2921 - 8610 - 1

    โทรสำร : 0 - 2921 - 8802

บริษัทย่อย   บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*  23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

    กรุงเทพฯ 10320

    โทรศัพท์ : 02 - 126 - 3456

    โทรสำร : 02 - 126 - 3455

    เว็บไซต์ : www.itgreen.co.th

ประเภทกิจการ   ธุรกิจช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไอทีประเภทองค์กร 

เลขทะเบียนบริษัท   0107558000237

ทุนจดทะเบียน   50 ล้ำนบำท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ   91.14%

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 30



บริษัทย่อย   บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด (INEC)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ : 0 - 2171 - 8601

    โทรสำร : 0 - 2171 - 8602

ประเภทกิจการ   ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริกำรและบ�ำรุงรักษำ ด้ำนระบบสำรสนเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท   0107554725655 

ทุนจดทะเบียน   2.5 ล้ำนบำท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ   92% 

บริษัทย่อย   บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด  (TVT)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ : 0 - 2171 - 8601

    โทรสำร : 0 - 2171 - 8602

ประเภทกิจการ   ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้งและให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ  

เลขทะเบียนบริษัท   0125535004781 

ทุนจดทะเบียน   35 ล้ำนบำท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ   99.99%

บริษัทย่อย   บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (SIG)

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

    กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ : 0 - 2171 - 8601

    โทรสำร : 0 - 2171 - 8602

ประเภทกิจการ   ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริกำร ด้ำนโทรคมนำคม

เลขทะเบียนบริษัท   0105559036624

ทุนจดทะเบียน   10 ล้ำนบำท 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ   51% 

นายทะเบียนหุ้น   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

    62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท์ : 0 - 2229 - 2800

    โทรสำร : 0 - 2359 - 1259
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ส�านักงานผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 

และผู้สอบบัญชี   178 อำคำรธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพ่ิมทรพัย์ (ประชำช่ืน 20) ถนนประชำชืน่ แขวงบำงซื่อ  

    เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800

    โทรศัพท์ : 0 - 2596 - 0500

    โทรสำร : 0 - 2596 - 0560 

    เว็บไซต์ : www.daa.co.th

 

ที่ปรึกษากฏหมาย    บริษัท เอ็มเอส ที่ปรึกษาและการบัญชี จ�ากัด

    1032/152 ซอยพหลโยธนิ 18/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

    โทรศัพท์ : 0 - 2619 - 9025 - 6  

    โทรสำร : 0 - 2272 - 1943  

    เว็บไซต์ : -

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ -

ภายใต้สัญญาการจัดการ  ไม่มี

สถาบนัการเงนิทีติ่ดต่อประจ�า  ธนำคำรพำณชิย์ และสถำบนักำรเงนิในประเทศประมำณ 4 รำย

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 32



โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทุนจดทะเบียน : 320,536,266 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 320,536,266 หุ้น 

  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว : 254,299,746 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน 254,299,746 หุ้น 

  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

ผู้ถือหุ้น

รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดังต่อไปนี้

 สัดส่วน (ร้อยละ)

ล�าดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น

1. นำยประชำ เหตระกูล 24,576,400 9.664

2. นำยวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 19,254,000 7.571

3. นำยแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390

4. นำยณรงค์ ฐำนุธรรมกุล 5,353,200 2.105

5. นำยนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376

6. นำยประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 3,373,360 1.327

8. นำยอนันต์ อัครพุทธิพร  3,152,800 1.240

9. นำยยงยุทธ พัวประเสริฐ 2,977,000 1.171

10. นำงรมณีย์ บุญอนันตพัฒน์ 2,900,000 1.140

หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1, 3 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 
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คณะกรรมการบริษัท

นายอ�านวย ทองสถิต

อายุ  67  ปี
สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา
- ปริญญำโท สำขำเทคโนโลยีพลังงำน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สถำบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, 

University of Florida, USA
- Cert. Senior Executive Fellows, 

Harvard University, USA
- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง รุ่น 44 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
- หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร รุ่น 49 

วิทยำลัย ป้องกันรำชอำณำจักร
- หลักสูตรกำรบริหำรงำนพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

รุ่นที่ 1 สถำบันพระปกเกล้ำ
- หลักสูตรกำรบริหำรควำมมั่นคงระดับสูง รุ่น 3  

สมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 

201/2015 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลกัสตูร  Advanced  Audit Committee Program: AACP 

รุน่ 30/2018 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ
กำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำนพลังงำน

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- 2 วำระ / 3 ปี 1 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559)

ประสบการณ์การท�างาน
-  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรสรร

หำฯ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ไอที กรีน
- กรรมกำร สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กรมหำชน)
- กรรมกำร มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมกำร ศูนย์อนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมกำร สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กรมหำชน)
- กรรมกำร มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมกำร ศูนย์อนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยพลังงำนและส่ิงแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 15 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรสรรหำและ
 พิจำรณำค่ำตอบแทน : 3 ครั้ง จำกจ�ำนวน 3 ครั้ง

ความส�าพนัธ์หรือการมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บริษัท
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลกูจ้ำง 

หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผูบ้รหิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอำจมีผลให้ไม่

สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 36



นายศิวะ แสงมณี

อายุ 75 ปี

สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
- ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต 

(รัฐประศำสนศำสตร์) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 20 จำกมหำวิทยำลัยกำร

ปกครอง กรมกำรปกครอง
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 

จำกมหำวิทยำลัยกำรป้องกันรำชอำณำจักร
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 6 สถำบันพระปกเกล้ำ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 18 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- 1 วำระ / 2 ปี 6 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560)

ประสบการณ์การท�างาน
- กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
- กรรมกำร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ซีฟโก้   
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
 บมจ. อุบล ไบโอ เอทำนอล

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จ�านวน 2 แห่ง ดังนี้
- กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษัิท ซฟีโก้ จ�ำกดั (มหำชน)
- กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษัิท อบุล ไบโอ เอทำนอล จ�ำกัด (มหำชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 14 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ : 9 ครั้ง จำกจ�ำนวน 10 ครั้ง

ความส�าพนัธ์หรือการมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทั
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
 อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

รายงานประจ�าปี 2562 37



นายแดน เหตระกูล

อายุ 38 ปี
สัญญาติ ไทย

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา
- ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศำสตร์ 

นโยบำยสำธำรณะ
- ปริญญำโท Victoria University of Melbourne, 

Australia สำขำ International Trade Marketing
- ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ภำคภำษำอังกฤษ บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ
- วำงแผนกลยุทธ์ทำงตลำด
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- วำระ / - ปี 8 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562)

ประสบการณ์การท�างาน
- ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธร

รมำภิบำล กรรมกำรสรรหำฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำฯ บมจ. ไอที กรีน 
- กรรมกำร บจก. ทีวี เทเลคอม
- กรรมกำร บจก. อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง
- กรรมกำร บจก. สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป
- กรรมกำร บจก. คลีนแพลนนิ่ง

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จ�ำนวน 1 แห่ง ดงันี้
- กรรมกำร บริษทั ไอท ีกรนี จ�ำกดั (มหำชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมกำรบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ำกัด
- กรรมกำรบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

คอม พิวติ้ง จ�ำกัด
- กรรมกำรบริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด
- กรรมกำรบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
4.390 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 11 ครั้ง จำกจ�ำนวน 11 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำร : 9 ครั้ง จำกจ�ำนวน 9 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล
    : 6 ครั้ง จำกจ�ำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
    : 1 ครั้ง จำกจ�ำนวน 1 ครั้ง

ความส�าพนัธ์หรือการมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทั
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 

อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 38



นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล

อายุ 39 ปี
สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา
- ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Master of Legal Institutions (M.L.I.))

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Directors Certification Program: 

DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
 บริษัทไทย (IOD) กรรมกำรบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
ด้ำนกำรบริหำร และด้ำนกฎหมำย

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- 2 วำระ / 3 ปี 1 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559)

ประสบการณ์การท�างาน
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำฯ 

บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน
- กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมกำรบริษัท อีเอส เคำน์เซล จ�ำกัด      

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จ�ำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมกำรบริษัท อีเอส เคำน์เซล จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- คณะกรรมกำรบริษัท : 15 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ : 10 ครั้ง จำกจ�ำนวน 10 ครั้ง
- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
    : 3 ครั้ง จำกจ�ำนวน 3 ครั้ง

ความส�าพนัธ์หรอืการมีส่วนได้เสยีกบับริษทั/บรษิทัย่อย/บรษิทั
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 

อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
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นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
อายุ 51 ปี
สัญญาติ ไทย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

การศึกษา
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
Schiller International University, London, England

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรตลำด 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

- 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

- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
รุ่นที่ 16 วิทยำลัยกำรยุติธรรม 
สถำบันพัฒนำช้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุน่ที ่30/2018 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 

100/2008 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ
- กำรเงิน กำรธนำคำร และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- 1 วำระ / 2 ปี 10 เดือน 
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560)

ประสบการณ์การท�างาน
- กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร 

บมจ.สบำยเทคโนโลยี
- กรรมกำรอสิระ บมจ. 2 เอส เมทลั
- กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซัพพลำย

- กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบบมจ. สยำมฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท์

- กรรมกำร ประธำนกรรมกำรควำมเสีย่งและธรรมำภบิำล และ
กรรมกำรบริหำร บมจ.อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรช่ัน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จ�านวน 4 แห่ง
- กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร 

บมจ.สบำยเทคโนโลยี
- กรรมกำรอิสระ บมจ. 2 เอส เมทัล
- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย
- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 13 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำร : 11 ครั้ง จำกจ�ำนวน 12 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล
    : 9 ครั้ง จำกจ�ำนวน 9 ครั้ง

ความส�าพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ 
บรษิทัร่วมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 

อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 40



นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
อายุ 61 ปี
สัญญาติ ไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต, คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี, 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- 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     

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 

รุ่น 33/2019 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
- บัญชี กำรเงิน และควำมเสี่ยง

จ�านวนวาระ / ปี ที่ด�ารงต�าแหน่ง
- วำระ / 1 ปี 2 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561)

ประสบการณ์การท�างาน
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรควำมเสี่ยง 
บมจ.แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต  

- กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท 
ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรควำมเสีย่ง 

บมจ.แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกนัชวีติ  
- กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. แอ๊บโซลทู 

คลนี เอ็นเนอร์จี้

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 14 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ : 10 ครั้ง จำกจ�ำนวน 10 ครั้ง

ความส�าพนัธ์หรือการมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทั
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 

อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

รายงานประจ�าปี 2562 41



นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ

อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

การศึกษา
- ปรญิญำโท  บรหิำรธรุกิจมหำบณัฑติ จฬุำลงกรมหำวทิยำลยั
- ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกิจ (สำขำบญัชี) มหำวทิยำลัยรำมค�ำแหง
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่6
- TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) คร้ังที ่5/2019 “The CFO’s role in 
stakeholder communications” (English Session)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2019 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ
- บัญชี กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ 

และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

จ�านวนวาระ/ ปี ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
- 1 วำระ / 1 ปี 2 เดือน
 (ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561)

ประสบการการณ์ท�างาน
- กรรมกำร บจก. ทีวี เทเลคอม
- กรรมกำร บจก. อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง
- กรรมกำร บจก. สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป
- กรรมกำร บจก. คลีนแพลนนิ่ง 
- กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ธรรมำภิบำล และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 
บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

- กรรมกำร กรรมกำรบริหำร บมจ. ไอที กรีน 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จ�ำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- กรรมกำร กรรมกำรบริหำร บมจ. ไอที กรีน 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมกำร บจก. ทีวี เทเลคอม
- กรรมกำร บจก. อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง
- กรรมกำร บจก. สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป
- กรรมกำร บจก. คลีนแพลนนิ่ง

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- คณะกรรมกำรบริษัท : 15 ครั้ง จำกจ�ำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำร : 12 ครั้ง จำกจ�ำนวน 12 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล
    : 9 ครั้ง จำกจ�ำนวน 9 ครั้ง

ความส�าพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ 
บรษิทัร่วมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหำรทำงวิชำชีพ 

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ 

อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 42



นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ
รองประธำนฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง

นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ
รองประธำนฝ่ำยบริหำรโครงกำรและกำรบริกำรลูกค้ำ

นายทรงธรรม หลิมวานิช
รองประธำนฝ่ำยบริหำรลูกค้ำ

นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี
รองประธำนฝ่ำยซอฟแวร์โซลูชั่น

นายบัญชา อาชานุสรณ์
รองประธำนฝ่ำยบริหำรลูกค้ำ

คณะผู้บริหาร

นายนิพนธ์ ศรีโพธิตานนท์
รองประธำนฝ่ำยที่ปรึกษำวิศวกรรม

รายงานประจ�าปี 2562 43



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน 

เป็นผูท้รงคณุวฒุด้ิำนกำรบญัชกีำรเงิน กำรบรหิำรองค์กร กฎหมำย  กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจ

สอบทกุคนมคีณุสมบตัติำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้เป็นผูบ้รหิำร 

พนักงำนหรือที่ปรึกษำใด ๆ ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมกำรประชุมดังต่อไปนี้ (จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด)

1. นำยศิวะ แสงมณี  กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    9/10

2. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  10/10

3.  นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  10/10

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้มอบหมำยให้ก�ำกับดูแลตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลที่ส�ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ�ำปี 2562 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงนิรวมของบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

ซึง่ได้จัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย โดยได้สอบทำนเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ และได้รับค�ำชีแ้จงจำกผูส้อบบญัชี 

ฝ่ำยจัดกำร สำยงำนตรวจสอบภำยใน จนเป็นที่พอใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมทั้งกำรเปิดเผยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็น

ไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วจึงได้ให้ควำมเห็นชอบ 

งบกำรเงนิดงักล่ำว ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้สอบทำนและตรวจสอบแล้วเป็นรำยงำนควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงือ่นไข นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ีฝ่ำยจดักำร ได้รับกำรยืนยันว่ำไม่มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน มคีวำมเป็นอิสระและได้รับควำม

ร่วมมือจำกผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ พบว่ำกรรมกำรบริษทัและพนกังำนได้ปฏบิตัติำมหลกักำรทีก่�ำหนด

ไว้อย่ำงเคร่งครัด บริษัทมีกำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติและขยำยผลไปใช้กับบริษัทย่อยตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจ 

รวมทั้งกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำร

ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

อย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะรำยกำรเกีย่วโยงและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมนิผลกำร

ปฏิบัติหน้ำที่และกำรประเมินตนเอง เกี่ยวกับควำมพร้อมของกรรมกำร รำยงำนทำงกำรเงิน กำรประชุมกับผู้สอบบัญชี กำรสอบทำน

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรประชุมกรรมกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่

ของสำยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพึงพอใจ
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3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้ประสำนงำนและรับผิดชอบงำนบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร และมีอนุกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง มกีรรมกำรเป็นประธำนอนกุรรมกำรท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำโครงสร้ำงนโยบำย กรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและแผนกำร

จัดกำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ทบทวนควำมเสีย่งและตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรพจิำรณำปัจจยัเสีย่งทัง้ภำยในและภำยนอก โอกำสทีจ่ะ

เกดิผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพ่ือให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ รวมทัง้สอบทำนสญัญำณเตอืนภยัตำมหลักกำรทีก่�ำหนดไว้

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกแผนงำนและรำยงำนของสำยงำน

ตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�ำ่เสมอ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญั และสำยงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนโดยสรุปว่ำระบบกำร

ควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภำพเพียงพอรวมทั้งผู ้สอบบัญชีได้รำยงำนว่ำระบบกำรควบคุมภำยในด้ำน

กำรบัญชีและกำรเงินมีควำมเพียงพอและเหมำะสม ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกฎบตัรของสำยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ�ำทกุปี ส�ำหรบักำรพฒันำงำนตรวจสอบสำยงำนตรวจสอบ

ได้ให้ควำมส�ำคัญทั้งกำรพัฒนำคน ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน

5. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกิจของบรษิทัในปี 

2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรยืนยันจำกผู้บริหำรว่ำบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ 

มีกำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จำกรำยงำนและค�ำยืนยันของ 

ผู้บริหำรที่รับผิดชอบและผลกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทได้ปฏิบัติและมีกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงกัน

อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำยข้อก�ำหนด และกฎระเบียบ

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ทีต่ามกฎบตัร โดยไมถ่กูจ�ากดัขอบเขต สามารถขอข้อมูลไดโ้ดยไมจ่�ากดั

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองแล้ว ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ควำม

เห็นชอบในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ำยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่ - สำยงำนตรวจสอบภำยใน 

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย

7. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำเป็นที่น่ำพอใจ และได้สอบทำนคุณสมบัติรวม

ทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีล้ว เหน็ว่ำถกูต้องตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

ก�ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึได้เสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นแต่งตัง้นำยธนะวฒุ ิพบิลูย์สวสัดิ ์

และ/หรือ นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ นำยพจน์ อัศวสันติชัย และ/หรือ นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง จำกบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบและแสดงควำม

เห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด 

จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด แทนได้

นายศิวะ แสงมณี

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุม เพื่อขอทรำบเรื่องควำม

เป็นอิสระในกำรสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 

ควำมร่วมมอืของหวัหน้ำงำนและผูป้ฏิบตังิำนของผูร้บักำรตรวจทกุหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้ยนืยนัว่ำมคีวำมเป็นอสิระในกำร

สอบบญัชตีำมขอบเขตและมำตรฐำนกำรสอบบญัชีทกุประกำร ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำนทกุหน่วยงำนทีร่บักำรตรวจได้ให้ควำมร่วมมอืด ี

กำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอยู่ในเกณฑ์ดี

การติดต่อคณะกรรมการ

ผูมี้ส่วนได้เสยีสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรยีนหรอืกำรแจ้งเบำะแสทีพ่บเหน็ อนัจะน�ำมำซึง่ควำมเสยีหำย 

ต่อบริษัท กำรกระท�ำใดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมำยหรือผิดจรรยำบรรณของบริษัท โดยสำมำรถแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรและส่งมำ 

ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

หรือกำรส่งผ่ำนอีเมลล์ ดังนี้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ ThanapholT@ircp.co.th
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รำยงำน ท่ำนผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

โดยมีกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน กรรมกำรบริหำร 1 ท่ำน ประกอบด้วย

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์  กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอิสระ

2. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยแดน เหตระกูล  กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏบัิตหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ภำยใต้นโยบำยและ

กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมน�ำเสนอเข้ำ

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรสรรหำนั้นจะให้ควำมส�ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

และมปีระวัติกำรท�ำงำนทีด่ ีมวีสิยัทัศน์กว้ำงไกล มีคณุธรรม จรยิธรรม และสำมำรถอทุศิเวลำให้เพียงพอเพือ่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิ

กจิกำรของบริษทั รวมทัง้ท�ำหน้ำทีก่�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

โดยในระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมกีำรประชมุรวม 3 ครัง้ ในแต่ละครัง้มกีรรมกำรเข้ำร่วมประชมุ

ครบทั้งสำมท่ำน โดยมีข้อสรุปจำกกำรประชุมดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกำสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

และกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 โดยผ่ำนไปยังตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิทั เมือ่วนัที ่4 ธนัวำคม 2561 โดยให้ระยะเวลำในกำรเสนอช่ือจนถงึวนัที ่15 มกรำคม 2562 

รวมเวลำ 41 วัน พบว่ำไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด

2. เพื่อพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบวำระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยใช้

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหำตำมแนวทำงกำรพิจำรณำเป็นกรรมกำรข้ำงต้น ได้เสนอให้กรรมกำรที่ครบวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนอีกวำระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. พจิำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ ส�ำหรบัคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยพจิำรณำให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัหน้ำทีค่วำม

รับผิดชอบ รวมถึงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรไว้ในรำยงำนประจ�ำปี เพื่อให้เป็นไปตำมหลัก

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ท�ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับ

ทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็ม 

ควำมสำมำรถด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเหมำะสม

นายอ�านวย ทองสถิตย์

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอกี 4 ชดุ 

ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งและธรรมำภบิำล โดยคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทั มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิ

บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการรวม 7 คน ดังนี้
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

2. นำยศิวะ แสงมณี รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

3. นำยแดน เหตระกูล1 กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

4. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

5. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมกำร

6. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

7. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

หมำยเหตุ 1 เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562 แทนนำยดล เหตระกูล

โดยมี นำยวุฒิไกร เกรียงไกรยศ เป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 13/2560 

เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2560

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นำยแดน เหตระกูล นำยวรวิทย์ ชัยลิปมนตรี นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 

กรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ 15/15 มำ

2. นำยศิวะ แสงมณี 14/15 มำ

3. นำยแดน เหตระกูล1 11/11 มำ

4. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 15/15 มำ

5. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 13/15 มำ

6. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ 14/15 มำ

7. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 15/15 มำ

8. นำยดล เหตระกูล2 3/3 -

หมำยเหตุ * จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำจำกจ�ำนวนครั้งตำมระยะเวลำที่แต่ละกรรมกำรท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริษัท 

 1. เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562

 2. นำยดล เหตระกูล ได้ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ธรรมำภิบำล เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2562

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 48



2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยศิวะ แสงมณี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

2. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

3. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีเพียงพอท่ีจะท�ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อของ 

งบกำรเงิน คือ นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำวิชำบัญชี

บัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

โดยมีนำยธนพล ธรรมวิหำรคุณ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 วำระ และสำมำรถต่อวำระได้โดยรวมไม่เกนิ 9 ปี ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบรษัิท

สำมำรถพิจำรณำขยำยเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมที่เห็นสมควร

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2562

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยศิวะ แสงมณี 9/10

2. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 10/10

3. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ 10/10

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงันี ้
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล

2. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล

3. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล

โดยมีนำยสมศักด์ิ รัตนนิชำญ ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ซึ่งได้รับกำรแต่งต้ัง 

จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำลมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวำระดังกล่ำวกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ที่พ้นต�ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ปี 2562

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 9/9

2. นำยแดน เหตระกูล 6/6

3. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 9/9

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงันี้
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมีนำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำก 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2560  

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

โดยจะครบวำระต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับกำรครบวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (ในปีที่ครบก�ำหนด) 

ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่พ้นวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปี 2562

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ 3/3

2. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 3/3

3. นำยแดน เหตระกูล 1/1

5. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยแดน เหตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมกำรบริหำร

3. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำรบริหำร

โดยมนีำยวุฒไิกร เกรยีงไกรยศ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำร 

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวำระดังกล่ำวกรรมกำรบริหำรที่พ้นต�ำแหน่งอำจได้รับกำร 

แต่งตั้งใหม่อีกได้ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ปี 2562

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยแดน เหตระกูล 9/9

2. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 11/12

3. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 12/12

6. เลขานุการบริษัท

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่13/2560 เม่ือวันที ่19 ตุลำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ได้มีมติ แต่งต้ัง นำยวุฒไิกร เกรียงไกรยศ 

ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

แก้ไขโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเลขำนกุำรบรษิทั มีดงันี้

1. เลขำนุกำรบรษิทัได้รบักำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นนำมบริษทัหรอืคณะกรรมกำร

2. จัดท�ำและเกบ็รกัษำทะเบยีนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 

รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุ้น และรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิท

3. เกบ็รักษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร

4. ท�ำหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชมุผูถ้อืหุ้น

5. ตดิต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทีก่�ำกบัดแูล เช่น ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย

6. ดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศ ต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกบัดูแลและสำธำรณชนให้ถกูต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย

7. จัดให้มกีำรปฐมนเิทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่

8. ด�ำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุประกำศก�ำหนด

9. ปฏิบัตหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรบริษทั

10. เลขำนกุำรบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตำม

กฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้

11. คณะกรรมกำรบริษทัอำจมีมตพิจิำรณำให้เลขำนกุำรบริษทัพ้นจำกต�ำแหน่ง

12. ในกรณทีีเ่ลขำนกุำรบรษัิทพ้นจำกต�ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏิบตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัคนใหม่ภำยใน 90 วนั 

นบัแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบริษทัคนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำที ่และให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใด

คนหนึง่ปฏบัิตหิน้ำทีแ่ทนในช่วงเวลำดังกล่ำว และให้ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัแจ้งชือ่เลขำนกุำรบรษิทัต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ทรำบภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัให้มีผูร้บัผดิชอบในต�ำแหน่งดงักล่ำว
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7. ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยแดน เหตระกูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

3. นำยสมศักดิ์ รัตนนิชำญ รองประธำนฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล

4. นำยธนำวุธ สุวรรณหิรัญ รองประธำนฝ่ำยบริหำรโครงกำรและบริกำรลูกค้ำ

5. นำยนิพนธ์ ศรีโพธิตำนนท์ รองประธำนฝ่ำยที่ปรึกษำวิศวกรรม

6. นำยสิทธิศักดิ์ คล่องดี รองประธำนฝ่ำยซอฟแวร์โซลูชั่น

7. นำยทรงธรรม หลิมวำนิช รองประธำนฝ่ำยบริหำรลูกค้ำ

8. นำยบัญชำ อำชำนุสรณ์ รองประธำนฝ่ำยบริหำรลูกค้ำ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2562 ประชุมเมือ่วันที ่25 เมษำยน 2562 ได้มมีตอินมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล และ 

คณะกรรมกำรบริหำร ดังรำยละเอียดที่ปรำกฎด้ำนล่ำง

ก. เบี้ยประชุม

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

(ต่อคนต่อเดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร 
หาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ

2562 2562 2562 2562 2562 2562

ประธำน 10,000 25,000 25,000 10,000 10,000 10,000

กรรมกำร 10,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000

ข. โบนัส

-ไม่มี-
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ค. ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น

กลุ่มบริษัท ได้มีประกันภัยควำมรับผิดกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำร 

ทั้งนี้ ในงวดปี 2562 คณะกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ล�าดบั รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
และธรรมาภิ

บาล

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ค่าตอบแทน
รายเดือน รวม

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ 370,000 - 30,000 - - 120,000 525,000

2. นำยศิวะ แสงมณี 280,000 225,000 - - - 120,000 625,000

3. นำยแดน เหตระกูล 220,000 - 10,000 60,000 90,000 90,000 470,000

4. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 300,000 200,000 30,000 - - 120,000 650,000

5. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 260,000 - - 90,000 110,000 120,000 580,000

6. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ 280,000 200,000 - - - 120,000 600,000

7. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ - - - - - - -

8. นำยดล เหตระกูล 60,000 - 10,000 30,000 30,000 30,000 160,000

รวม 1,775,000 625,000 80,000 180,000 230,000 720,000 3,610,000

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำร ทั้งสิ้น 8 คน ซ่ึงบริษัท มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

คิดเป็นจ�ำนวนเงินตำมประเภทค่ำตอบแทน ดั้งนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 2562 (บาท)

ผู้บริหำร (คน) 8

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่ำตอบแทนอื่น 16,281,180.77

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 182,507.52

รวม 16,463,688.29

บุคคลากร

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงำนทั้งหมด 161 คน ประกอบด้วยพนักงำนของบริษัท 

จ�ำนวน 85 คน และพนักงำนของบริษัทย่อยจ�ำนวน 76 คน โดยแบ่งจ�ำนวนพนักงำนตำมสำยธุรกิจหลักได้ดังนี้

ฝา่ยงาน จ�านวนคน ณ 31 ธ.ค. 2562 จ�านวนคน ณ 31 ธ.ค. 2561

บริษัทแม่

- ฝ่ำยปฏิบัติกำร 63 69

- ฝ่ำยสนับสนุน 22 18

บริษัทย่อย 76 77

รวม 161 164
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1. ค่ำตอบแทนพนักงำน

 ในปี 2562 บรษิทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนคดิเป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ประมำณ 47,617,709.81 บำท ซึง่ค่ำตอบแทนดงักล่ำว ได้แก่ 

เงนิเดอืน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำคอมมิชชัน่ โบนสั เบีย้เล้ียง เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบเงนิกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี และสวสัดิกำรอืน่ ๆ

2. สวัสดิกำรพนักงำน

 บริษทัมสีวัสดกิำรอ่ืนให้พนักงำนทีน่อกเหนอืจำกเงินเดือน ซ่ึงเป็นไปตำมต�ำแหน่งหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ เช่นวนัหยดุประจ�ำปี กำรลำต่ำง ๆ  

ประกันสุขภำพแบบกลุ่ม กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี จัดให้มีสวัสดิกำร Fitness และส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันกีฬำทั้งภำยในและ

ภำยนอกบริษัทเพื่อส่งเสริมสุขภำพของพนักงำน และเงินช่วยเหลือกรณีต่ำง ๆ 

3. ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญ ปี 2562

 -ไม่มี-

4. นโยบำยพัฒนำบุคคลำกร

 บรษิทั ให้ควำมส�ำคญักบัพนกังำนอย่ำงเตม็ที ่และเน้นกำรท�ำงำนด้วยควำมมุง่มัน่เป็นทมี และมกีำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน 

โดยจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ทั้งจำกภำยในและภำยนอก เพื่อให้พัฒนำทันตำมเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะกำรบริหำรจัดกำร

ในด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนทักษะด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำง ซึ่งส่งผลให้กำรปฎิบัติงำนในหน้ำที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงมีแนวทำงพัฒนำ

บุคคลำกรของบริษัท ดังนี้

ก) กำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท

(1) บริษัท จัดให้กรรมกำรเข้ำอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อเป็นกำรพัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

(2) บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ

(3) บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจที่อำจเกิดขึ้น

(4) บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีกรรมกำรเข้ำร่วมสัมมนำและเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2562 ระยะเวลาอบรม 
(วัน)

นำยแดน เหตระกูล กรรมกำรบริษัท 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่น 157/2019 สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

1

นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่น 33/2019
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD)

4

นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำรบริษัท 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน

Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 271/2019 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

7

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 54



ข) กำรพัฒนำผู้บริหำร

(1) บริษัท จัดให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมและแนวทำงกำรพัฒนำอื่น ๆ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะส�ำหรับ 

ผู้บริหำร ให้กับผู้บริหำรของบริษัท

(2) บรษิทั จดัให้มกีำรปฐมนเิทศผูบ้รหิำรทีเ่ข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ เพือ่สนับสนนุให้ผูบ้รหิำรสำมำรถปรบัตัวเข้ำกบับทบำท 

ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังของต�ำแหน่งใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม

(3) บริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหำรแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนแก่ผู้บริหำรและพนักงำนในบริษัท เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ

ในกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำภำยในองค์กร

ค) กำรพัฒนำพนักงำน

(1) บริษัท จัดให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมและแนวทำงกำรพัฒนำอื่น ๆ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสำยงำน

(2) บริษัท จัดให้มีกำรปฐมนิเทศน์พนักงำนที่เข้ำมำใหม่

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ และรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงควำมเหมำะสมของรำยกำรอย่ำงเป็นอิสระภำยในกรอบ

ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซ่ึงถือปฎิบัติมำโดยสม�่ำเสมอเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ บริษัทยังก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและ 

ผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำร

บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์สูงสุดและป้องกันเหตุกำรณ์อำจน�ำไปสู่กำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่บุคลำกร 

ของบริษัท ปฏิบัติตำม ดังต่อไปนี้

(1) บุคลำกรของบริษัท จะต้องตัดสินใจทำงธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน

(2) บคุลำกรของบรษัิท ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกำรประชมุในวำระหนึง่วำระใด จะต้องงดออกเสยีงลงคะแนน หรอืไม่เข้ำร่วมกำรประชมุ

ในวำระที่พิจำรณำเรื่องที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่น�ำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไปใช้

(3) บคุลำกรของบรษิทั จะต้องจดัท�ำเอกสำรรำยงำนเปิดเผยกำรมส่ีวนได้เสยีของตนทัง้โดยตรงและโดยอ้อม รวมทัง้รำยงำนตำมหลกั

เกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด 

(4) กรรมกำรของบรษิทั จะต้องไม่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืเข้ำเป็นหุน้ส่วน

ในห้ำงหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ำกัดควำมรบัผดิในห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิกำร 

อนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักับกจิกำรของบรษัิท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นทรำบก่อนมมีตแิต่งตัง้

(5) บุคลำกรของบริษัท จะต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลภำยในที่ได้รับรู้อันเนื่องมำจำกต�ำแหน่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

(6) บุคลำกรของบริษัท จะต้องไม่รับต�ำแหน่งในหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรไม่แสวงหำก�ำไร เว้นแต่จะแจ้งหรือได้รับอนุญำต 

จำกผู้มีอ�ำนำจตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก�ำหนด 

(7) บุคลำกรของบริษัท จะต้องไม่เข้ำไปมีบทบำทในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรรับบุคลำกรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให ้

กำรพิจำรณำรับบุคลำกรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีคุณสมบัติอย่ำงเดียวกัน

(8) กำรพิจำรณำกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท จะใช้เกณฑ์รำคำและข้อตกลงทำงกำรค้ำเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้ำทั่วไป 

ส่วนรำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จะต้องเป็นไปด้วยควำมจ�ำเป็นสมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไข 

ที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(9) ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ภำยใต้ประกำศที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ 

ก.ล.ต. ให้บุคลำกรของบริษัท ดังกล่ำวมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลกจิกำรทีด่ ีมกีำรบรหิำรงำน 

โดยยึดถือแนวปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) ของตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยเพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษิทั มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีโ่ปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 

และเพิ่มควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้ลงทุน นอกจำกน้ี บริษัท ยังให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ส่วนในด้ำนกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทัพยำยำมควบคมุและบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงใกล้ชิด และค�ำนงึถงึเรือ่งจรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยด�ำรงไว้

ซึง่ควำมเป็นธรรมต่อคูค้่ำ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุก ๆ กลุ่ม และให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกับควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

โดยได้ท�ำกำรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด 

กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง บริษทั จึงได้ก�ำหนดให้มนีโยบำยในกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ี 

และกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ตำมที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรสนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำย 

โดยได้รับสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้สิทธิใน

กำรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นในกำร ซ้ือ ขำย หรือโอนหุ้น กำรได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น กำรได้ข่ำวสำร ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั กำรแสดงควำมคดิเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นอสิระ และกำรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญั

ของบริษัท กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล 

กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น โดยก�ำหนด

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้น มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจำกสทิธดิงักล่ำวข้ำงต้นนีแ้ล้ว บรษิทัหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัทีด่�ำเนนิกำรในนำมของบรษิทั ต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคญั

ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดแนวนโยบำยกำรสนับสนุน ส่งเสริม 

และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะด�ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทจะดูแลให้มีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบตำมวำระหรือมติท่ีขอ

ตำมทีร่ะบไุว้ในหนงัสือเชญิประชมุหรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชมุ และจะละเว้นจำกกำรกระท�ำใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ�ำกดัโอกำส

ของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท

3. บรษิทัจะสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอย่ำงเตม็ที ่ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุ

ได้ด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกำสให้สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้

4. บรษิทัจะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�ำถำมเพือ่สอบถำมข้อมลูเกีย่วกบักำรประชมุแต่ละครัง้หรอืข้อมลูอืน่ ๆ ของบรษิทัผ่ำนทีอ่ยูข่อง

บริษัทตำมหลักเกณฑ์ ที่บริษัทก�ำหนด

5. บรษิทัจะสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอชือ่

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 56



การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัจะสนบัสนนุและส่งเสรมิให้น�ำเทคโนโลย ีเช่น บำร์โค้ด บตัรลงคะแนน หรอือืน่ ๆ  มำใช้กบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ ท้ังกำรลงทะเบยีน

ผู้ถือหุ้นกำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท�ำได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ โดยจะจดัให้มกีำรเปิดเผยผลกำรลงคะแนนไว้ในรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

และกำรงดออกเสยีงในแต่ละวำระทีม่กีำรลงคะแนนเสยีง ในกรณทีีว่ำระกำรประชมุประกอบไปด้วยรำยกำรทีต้่องมกีำรลงคะแนน

เสียง บรษิทัจะจดัให้มกีำรลงมตติำมระเบยีบวำระกำรประชมุรวมถงึด�ำเนนิกำรลงคะแนน แต่ละรำยกำรในวำระนัน้ ๆ ทลีะรำยกำร 

เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใส

2. บรษิทัจะสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ และ

กรรมกำรทกุคนในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องได้ตำมควำมเหมำะสม

3. บรษิทัจดัให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียำนในกำรนบัคะแนนเสยีง หรือเป็นผูน้บัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม เช่น 

ผู้ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั หรอืทีป่รกึษำกฎหมำย และเปิดเผยผลกำรนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงดงักล่ำวให้ทีป่ระชมุทรำบพร้อม

บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชมุด้วย

4. บริษทัจะจัดกำรประชมุให้เหมำะสมและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มโีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็และตัง้ค�ำถำมต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

บรษัิทได้

การจัดท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1. รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้จะบนัทกึกำรชีแ้จง ขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสยีง และวธิกีำรแสดงผลคะแนนให้ทีป่ระชมุทรำบก่อนด�ำเนนิ

กำรประชมุ รวมท้ังกำรเปิดโอกำสให้มกีำรซักถำม และจะบนัทกึค�ำถำม ค�ำตอบ ประเดน็ส�ำคัญ ผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 

รวมถึงจะมกีำรบนัทกึรำยชือ่กรรมกำรทัง้ท่ีเข้ำร่วมประชมุและลำประชมุด้วย

2. บรษัิทจะเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระของกำรประชมุภำยในวนัท�ำกำรถดัไปผ่ำนระบบของ

ตลำดหลกัทรพัย์

3. บรษิทัจะท�ำรำยงำนกำรประชมุทัง้กรณกีำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และกำรประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ และจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุให้

แล้วเสรจ็ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และส่งให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องภำยในระยะเวลำ

ทีก่ฎหมำยก�ำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิทัต่อไป

การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร ทั้งที่เป็น 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถำบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ เพื่อท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทแจ้งก�ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติและสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน

ตำมแต่ละประเภทของหุ้น

3. บริษัทจะท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษัิท มสีทิธ ิทีจ่ะเสนอวำระในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี โดยบรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวำระล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 1 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัช ีเพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำก่อน โดยในกรณทีีว่ำระดงักล่ำวได้รับกำรพิจำรณำ

เหน็ชอบให้บรรจเุข้ำเป็นวำระกำรประชมุ บรษิทัจะแจ้งในหนังสอืนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีเป็นวำระทีก่�ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ 

ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรบรษิทัปฏเิสธให้บรรจเุข้ำเป็นวำระประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี บรษิทัจะชีแ้จงเหตผุลให้ทีป่ระชมุสำมญั

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทรำบ

2. บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  ในคณะกรรมกำรบริษัท 

โดยให้เสนอชือ่ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำในระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัช ี

พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

3. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรำยคน ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

4. บริษัทจัดให้มีช่องทำงแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้สำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนยังกรรมกำรอิสระ ผ่ำนที่อยู่

ส�ำนักงำน ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด�ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

1. บรษัิทก�ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นลำยลกัษณ์อักษรและแจ้งให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องถอืปฏิบตัิ

2. บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผูบ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

โดยจะมกีำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวในรำยงำนประจ�ำปี

3. บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช/ีกำรเงนิ ทีไ่ด้รบัทรำบข้อมลูภำยในทีเ่ป็นสำระส�ำคญั 

ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ต้องไม่มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน 

รำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำปีต่อสำธำรณชน และควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยงบกำรเงนิดงักล่ำว

การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท

1. บริษัทจะเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

2. บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยรำยงำน 

ต่อเลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัทจะต้องน�ำส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธำนกรรมกำร และประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำร นับแต่วันที่ได้รับรำยงำน

3. บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระ และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท

4. บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อำจท�ำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้

อย่ำงอิสระ จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้ำร่วมกำรประชุมในวำระที่พิจำรณำเรื่องที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

และไม่น�ำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไปใช้

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 58



บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิทีมี่ควำมโปร่งใส เป็นธรรม ทีค่�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี เคำรพและปฎบิตัอิย่ำงเหมำะสมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

แต่ละกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริม ร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืนในกำรท�ำธุรกิจ

การก�าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทยีมและค�ำนงึถงึสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ถอืหุน้แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและ

สม�่ำเสมอ มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบกำรที่ดี สำมำรถ

สร้ำงผลก�ำไรให้เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองและมั่นคง ด�ำรงวิถีทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบและมีจรรยำบรรณ เสริมสร้ำง

ศักยภำพในกำรแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยำว

2. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอลูกค้ำด้วยควำมเตม็ใจ เตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมทีพ่งึมี 

โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือควำมลับของลูกค้ำ และมุ่งมั่นรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับลูกค้ำ

3. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอคูค้่ำตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีส่จุริต โดยยดึถือกำรปฏบิตัติำมสญัญำ จรรยำบรรณและจรยิธรรมธรุกจิ 

และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับ คู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ สร้ำงห่วงโซ่อุปทำนและห่วงโซ่คุณค่ำ 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

4. บรษัิทจะปฏบิตัตินต่อคู่แข่งตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีส่จุรติ โดยยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกิจด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้กรอบ

ของกฎหมำยและจรรยำบรรณและจริยธรรมบริษัท

5. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอชมุชนรอบสถำนทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยูด้่วยควำมรบัผดิชอบช่วยเหลอืบรรเทำสำธำรณภยัต่ำง ๆ เมือ่จ�ำเป็น

6. บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือสัญญำที่ตกลงกันไว้และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็น

ธรรมทั้งสองฝ่ำยกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ จะต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ

แนวทำงแก้ไข และจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นกำรทุจริตอีกด้วย

7. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ อย่ำงมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและ

จริยธรรมบริษัทและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

8. บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและมกีำรพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของพนกังำน จดัให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

ที่ดี และมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนด

9. บริษัทปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อควำมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วย

การเปิดเผยการปฎิบัติตามนโยบาย และการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บรษัิทจะเปิดเผยกจิกรรมต่ำง ๆ ทีแ่สดงให้เหน็ถึงกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. บริษทัจะดูแลให้มีกำรจดัท�ำรำยงำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมของกิจกำร โดยรวมไว้ในรำยงำนประจ�ำปี หรือท�ำเป็นฉบบัแยกต่ำงหำก
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลำ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อท�ำให้แน่ใจว่ำ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยได้รับ กำรปฏิบัติโดยเท่ำเทียมและรับทรำบข้อมูลในภำษำที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่เหมำะสม

การเปิดเผยข้อมูล

1. บรษิทัจะจัดท�ำกลไกดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง เพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจของนกัลงทนุและไม่ท�ำให้เกดิควำมส�ำคญัผดิในสำระ

ส�ำคญัของข้อมลู

2. ข้อมลูส�ำคญัของบรษิทัในทีน่ี ้หมำยถึง ข้อมลูต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัทีต้่องมกีำรเปิดเผยโดยวธิกีำรทีเ่หมำะสม

เพรำะมผีลกระทบต่อนยัส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษทั ต่อรำคำหลกัทรพัย์ หรืออำจส่งผลต่อกำรตัดสนิใจลงทนุของนกัลงทนุ

3. บรษัิทก�ำหนดให้บคุคลท่ีได้รบัมอบหมำยมสีทิธใินกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสูส่ำธำรณะเท่ำนัน้

4. บรษัิทห้ำมมใิห้มกีำรเผยแพร่ข้อมลูสำธำรณะในช่วง 2 สปัดำห์ก่อนวนัทีก่�ำหนดไว้ว่ำจะให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญั

5. บรษิทัจะรำยงำนนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร จรรยำบรรณและจรยิธรรมบรษิทั นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและธรรมภบิำล 

และผลกำรปฏบิติัตำมนโยบำยดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ�ำปี และเวป็ไซต์ของบริษทั เป็นต้น

6. คณะกรรมกำรบริษทัจะสนบัสนุนให้บริษทัจดัท�ำค�ำอธบิำย และกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis 

หรอื MD&A) เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ท้ังนี ้เพือ่ให้นกัลงทนุได้รบัทรำบข้อมลูและเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

กบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัในแต่ละไตรมำสได้ดยีิง่ขึน้ นอกเหนอืจำกข้อมลูตวัเลข ในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว

7. บรษัิทจะก�ำหนดให้มกีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชี และค่ำบริกำรอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบักำรให้บรกิำรของผูส้อบบญัชี

8. บรษิทัจะเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุและจ�ำนวนครัง้ที่

กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุในปีทีผ่่ำนมำ และควำมเหน็จำกกำรท�ำหน้ำที ่รวมถงึกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูด้้ำนวชิำชพี

อย่ำงต่อเนือ่งของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ�ำปี

9. บรษิทัจะเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำร ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยนโยบำยดงักล่ำวนัน้จะ

สะท้อนถงึภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของแต่ละคนรวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย ท้ังนี ้จ�ำนวนค่ำตอบแทน 

ทีเ่ปิดเผยจะรวมถงึค่ำตอบแทน ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนได้รบัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิย่ัอยด้วย

10. บรษิทัจะเปิดเผยข้อมลูตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ต่อสำธำรณะอย่ำงเท่ำเทยีมกัน

ข้อมูลขั้นต�่าที่จะมีการเปิดเผยบนเว็ปไซต์ของบริษัท

1. บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัทโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน

2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะกระท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอและน�ำเสนอ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำกที่สุด และอย่ำงน้อยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

2.3 รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร

2.4 งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้ำ

2.5 แบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้

2.6 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

2.7 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยด้วย

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 60



การร้องเรียนการทุจริตและการกระท�าผิด

บรษิทั ตระหนกัถงึกำรทจุรติและกำรกระท�ำผดิทีอ่ำจเกดิข้ึนจำกกำรปฎบิตังิำนและกำรตดิต่อกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ซึง่อำจส่งผลต่อกำร

ตดัสนิใจและ กำรด�ำเนนิงำนทำงธรุกจิของบรษิทั จงึได้จดัท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่และกำรแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีน 

กำรด�ำเนนิกำรเมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีน และกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีน โดยผูแ้จ้งเบำะแสหรอืร้องเรยีนหมำยถงึ พนกังำน บคุคลำกรของบรษัิท 

ลูกค้ำ บุคคล ที่รับจ้ำงท�ำงำนให้แก่บริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ซึ่งได้ร้องเรียนกำรทุจริตหรือกระท�ำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท 

โดยบคุคลดงักล่ำวจะได้รับกำรปกป้องและคุม้ครองสทิธติำมกฎหมำย และตำมแนวทำงด�ำเนนิและมำตรกำรคุม้ครองทีบ่รษิทัได้ก�ำหนด

ไว้ช่องทำงกำรร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรทุจริตและกำรกระท�ำผิดพร้อมส่งหลักฐำนต่ำง ๆ โดยสำมำรถส่งมำยัง 

ช่องทำงกำรรับเรื่องช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง ดังนี้

1. แจ้งผ่ำนช่องทำง อีเมล์  Thanapholt@ircp.co.th

2. แจ้งผ่ำนช่องทำง ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

   199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

3. แจ้งผ่ำนช่องทำง “กล่องรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น”

(ตั้งอยู่ภำยในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพำะประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ)

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทใด ๆ

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร โดยมจี�ำนวนทีเ่หมำะสมกบัขนำดของกจิกำรของบรษิทัและกำรปฎบิตังิำนทีมี่ประสิทธภิำพโดยเมือ่รวม

แล้วมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร 

และมกีรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระอย่ำงแท้จรงิจำกฝ่ำยบรหิำรและปรำศจำกควำมสมัพนัธ์ ทำงธรุกจิหรือควำมสมัพนัธ์อืน่ใดอนัอำจมี

อิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและต้องไม่ต�่ำกว่ำ 3 คน

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ จงึมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดทศิทำง นโยบำย และกลยทุธ์ ในกำรด�ำเนนิธรุกจิเพือ่

สร้ำงผลตอบแทนกำรลงทนุและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้มีหน้ำทีส่�ำคญัในกำรก�ำกับดแูลและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำย

จัดกำรเพือ่ให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฎบิตัติำมนโยบำยและ กลยทุธ์ทีก่�ำหนดไว้ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัยงัมอี�ำนำจและควำมรบัผดิชอบ 

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีวำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำยในสำขำต่ำง ๆ ของธรุกจิเช่น 

ด้ำนกำรตลำด ด้ำนบัญชี ด้ำนกฎหมำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรของบริษัทมีรำยนำม ดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
จ�านวนปี
ที่ด�ารง

ต�าแหน่ง**
ความเชี่ยวชาญ

1. นำยอ�ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 14 พฤศจกิำยน 2559 3 ปี 1 เดือน พลังงำน

2. นำยศิวะ แสงมณี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 22 มถินุำยน 2560 2 ปี 6 เดือน กำรปกครอง

3. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 18 ตลุำคม 2561 2 ปี 2 เดือน กำรเงิน บัญชี 
และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

4. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 14 พฤศจกิำยน 2559 3 ปี 1 เดือน กฎหมำย

5. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 1 เมษำยน 2562 - ปี 9 เดือน บริหำร และ 
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

6. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมกำร 13 กมุภำพนัธ์ 2560 2 ปี 10 เดือน กำรเงิน กำร
ธนำคำร และ
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

7. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบญัชกีำรเงนิ

18 ตลุำคม 2561 1 ปี 2 เดือน กำรเงิน บัญชี

หมำยเหตุ **จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งค�ำนวณตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่ง ถึงเดือน ธันวำคม 2562 เท่ำนั้น

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมกำรบรษิทัต้องเป็นบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถมคีวำมซ่ือสตัย์สจุรติมจีรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิและมเีวลำอย่ำงเพยีงพอ 

ที่จะอุทิศควำมรู้ควำมสำมำรถและปฎิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้

2. มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ

ที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศก�ำหนด

3. กรรมกำรบริษัท สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในกำรเป็นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร

ปฎบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรของบรษิทัและต้องเป็นไปตำมแนวทำงของ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. กรรมกำรอสิระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมทีบ่รษิทัก�ำหนด และเป็นไปตำมแนวทำงเดยีวกนักับคณุสมบตัขิองกรรมกำร

ตรวจสอบตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรือ่งคณุสมบัตแิละขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจ

สอบและต้องสำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรำยได้เท่ำเทยีมกนัและไม่ให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกน้ัน 

ยังต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 62



ส�ำหรบักรรมกำรอสิระ บรษิทัก�ำหนดให้หมำยควำมถงึกรรมกำรทีไ่ม่ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูบ้รหิำรเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร

และผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนำจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่

เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รึกษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 

บรษิทัแม่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม บรษัิทย่อยล�ำดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้น

จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นข้ำรำชกำร 

หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร

เสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือ ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษัิทแม่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 

ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ในจ�ำนวนท่ีมนียั หรอืผูม้ี

อ�ำนำจควบคมุของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัแม่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษิทัแม่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทัสังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรวชิำชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซ่ึงได้รบัค่ำบรกิำร

เกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว

ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียักบักจิกำรของบริษทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียั

ในห้ำงหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดือนประจ�ำ หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1 

ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับ

กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท�ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน

กฎบตัรนีเ้พือ่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดยจะน�ำเสนอชือ่บคุคลดงักล่ำวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกต่อไป

2. ให้กรรมกำรบรษิทัด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปีและเมือ่ครบก�ำหนดออกตำมวำระอำจได้รบัพจิำรณำเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมกำรบรษิทั

ต่อไปได้
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3. ในกรณทีีเ่ป็นกำรแต่งต้ังกรรมกำรแทนต�ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเพื่อ

น�ำเสนอชือ่บุคคลดงักล่ำว ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่แต่งตัง้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัในกำรประชมุคณะกรรมกำร

บรษิทัครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร ผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน ทัง้นี ้บคุคลซึง่เข้ำรบัต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณดีงักล่ำว

ให้อยู่ในต�ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรบริษทัซึง่พ้นจำกต�ำแหน่ง

4. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรบรษิทัออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ จ�ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้

ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรบรษัิทซึง่พ้นจำก

ต�ำแหน่งอำจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำมำ รบัต�ำแหน่งได้ 

5. กรรมกำรอสิระจะมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบรษิทัจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

6. นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรบริษทั พ้นต�ำแหน่งเมือ่ 

ก) ตำย

ข) ลำออก

ค) ขำดคณุสมบติักำรเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ�ำกดัหรอืมลีกัษณะทีแ่สดง

ถงึกำรขำด ควำมเหมำะสมทีจ่ะได้รบัควำมไว้วำงใจให้บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุ้นตำมท่ีก�ำหนดไว้ในพระรำช

บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ง) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตำมกฎบัตรนี้

จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ฉ) ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

กรรมกำรบรษิทัคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยืน่ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิทัหรอืเลขำนกุำรบริษทั โดยกำรลำออกนัน้

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท  

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมกำรแต่ละคนต้อง

ปฎบัิตหิน้ำทีข่องตนเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กร และต้องรบัผดิชอบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรบริษทัร่วมกนัและอย่ำง

เท่ำเทียมกัน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด้ำนนโยบำย และกำรก�ำกับดูแล

1.1 ปฎบัิติหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ 

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นส�ำคัญ

1.2 ก�ำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนกำรลงทุน แผนธุรกิจ รวมท้ังงบประมำณประจ�ำป ี

ของบริษัท/บริษัทย่อย

1.3 ก�ำกับดูแลกำรบริหำรกำรจัดกำรและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินกิจกำรเป็น

ไปตำมเป้ำหมำยและแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มนีโยบำยเก่ียวกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีเหมำะสมส�ำหรับบรษิทั/บรษัิทย่อย และเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นรบัทรำบในรำยงำน

ประจ�ำปี 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 64



1.5 จดัให้มจีรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกิจ เพือ่เป็นมำตรฐำนในกำรปฎบิตังิำนของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนกังำนบริษทั/

บรษิทัย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัควรติดตำมให้มกีำรปฎบิตัติำมจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิดงักล่ำวอย่ำงจรงิจงั 

1.6 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อท�ำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะ พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

1.7 พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) 

1.8 ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรมอบอ�ำนำจ/ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจ ให้ผู้บริหำร หรือพนักงำน

ปฎบิตักิำรแทนต้องจดัท�ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมกำรบรษิทัในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงชัดเจน

2. ด้ำนบัญชีและกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน

2.1 จัดให้มีกำรท�ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก�ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีปฎิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2 พจิำรณำคดัเลอืกให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอรำยชือ่ผูส้อบบัญชีรับอนญุำตของบรษิทั/บรษิทัย่อย รวมทัง้พจิำรณำก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน ทีเ่หมำะสมตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปี 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

2.3 ด�ำเนินกำรให้บริษัท/บริษัทย่อย น�ำนโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีมำใช้ในกำรจัดท�ำบัญชีและรำยงำน

ทำงกำรเงิน

2.4 อนุมัติกำรท�ำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินและหรือรำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษัท ยกเว้นแต่รำยกำรดังกล่ำว

ระบุไว้ว่ำต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และระเบียบกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์

2.5 ดูแลบริษัทย่อยให้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำงบกำรเงินโดยข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้อง ภำยในเวลำที่ บริษัทก�ำหนด

3. ด้ำนกำรควบคุมกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.1 จดัให้มกีรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 1 ใน 3 

ของจ�ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

ก) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

ข) เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม และไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ

กรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทแม่ บริษัทย่อย 

หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ค) มหีน้ำทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขต

กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ง) มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมกำรตรวจ

สอบอย่ำงน้อย 1 คน ทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอื

ของงบกำรเงินได้
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3.2 จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 2 ท่ำนและผู้บริหำร 

โดยจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล จะต้องไม่เกิน 5 ท่ำน ซึ่งควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ก) มีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกิจกำร

ข) สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล

ค) จัดให้มีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้ง

จัดให้มีกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย อย่ำงเหมำะสม

ง) ติดตำมและควบคมุบริษทั/บริษัทย่อย ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีบ่รษิทัก�ำหนด 

รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ

จ) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยในและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

4.1  ห้ำมมใิห้กรรมกำรซ่ึงมส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งใดออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุในเรือ่งน้ัน 

4.2  ห้ำมมใิห้กรรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืเข้ำเป็นหุน้ส่วนใน 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ำกดัควำมรบัผดิในห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัเอกชนหรอืบรษัิทอืน่ที่

ประกอบกิจกำรอันมสีภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัไม่ว่ำจะท�ำเพือ่ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ืน่ 

เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนมมีตแิต่งตัง้  

4.3 ห้ำมมิให้บรษิทัให้กูยื้มเงนิ ค�ำ้ประกนักำรรบัซือ้หรอืซือ้ลดตัว๋เงนิ และให้หลกัประกันเกีย่วกบัเงนิทีกู่ย้มืแก่กรรมกำร ดังต่อไปนี้

ก)  กำรให้กู้ยืมเงิน ค�้ำประกันกำรรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร

ข)  กำรให้กู้ยืมเงิน ค�้ำประกันกำรรับซ้ือหรือซื้อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเก่ียวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

ที่กรรมกำร คู่สมรส หรือบุตรกที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรนั้นเป็นหุ้นส่วน

ค)  กำรให้กู้ยืมเงิน ค�้ำประกันกำรรับซื้อหรือซื้อลดต๋ัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

ที่กรรมกำร คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรนั้น เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัดควำมรับผิด

ง)  กำรให้กู้ยืมเงิน ค�้ำประกันกำรรับซ้ือหรือซื้อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่บริษัทอื่นหรือบริษัท

เอกชนที่กรรมกำร คู่สมรส หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น

ทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น

 ทั้งนี้ เว้นแต่กำรให้กู้ยืมเงิน กำรค�้ำประกันกำรรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และกำรให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมนั้น เป็นไป

ตำมระเบียบกำรสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง

4.4  ห้ำมมใิห้บรษิทัจ่ำยเงนิหรอืทรัพย์สนิอืน่ใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมข้อบงัคบับริษทั ในกรณีทีข้่อบงัคบั

ของบรษัิท มไิด้ก�ำหนดไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้เป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ

สองในสำมของจ�ำนวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ  

4.5  กรรมกำรคนใดซือ้ทรพัย์สนิของบรษัิท หรอืขำยทรพัย์สนิให้แก่บรษัิทหรอืกระท�ำธรุกจิอย่ำงใดอย่ำงหนึง่กบับรษัิท ไม่ว่ำจะ

กระท�ำในนำมของตนหรอืของบุคคลอืน่ ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน ไม่เช่นนัน้กำรซือ้ขำยหรอืกระท�ำ

ธุรกิจนัน้ไม่มผีลผกูพนับริษทั  
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4.6  ให้กรรมกำร/ผูบ้รหิำร ของบรษัิท รำยงำนส่วนได้เสยีของตนเองและของบคุคลทีเ่กีย่วข้องให้บรษิทัทรำบ เมือ่มกีรณดีงัต่อไปนี้

ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใด ๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลักษณะของสัญญำ ชื่อของคู่สัญญำและส่วนได้เสียของกรรมกำรในสัญญำนั้น (ถ้ำมี) 

ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชี (ถ้ำมี)

5. ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

5.1 จดัให้มกีำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปีภำยใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

กำรประชุมครำวอื่นนอกจำกนี้ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ 

5.2 จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรทีส่�ำคญัต่อผูถ้อืหุ้น ในงบกำรเงนิและรำยงำนต่ำง ๆ ทีจ่ดัท�ำต่อผูถ้อืหุน้ โดยข้อมลูเหล่ำนัน้

ควรให้เผยแพร่ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ก่อนและอำจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่ำนเว็ปไซต์ของบริษัท 

6. ด้ำนอื่น ๆ 

6.1 จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเป็นผู้คัดเลือกประธำนกรรมกำร

บริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

6.2 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

6.3 จัดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุย่อย ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบข้อเสนอของกรรมกำรชดุย่อยใน

กำรปรบัเปลีย่นเนือ้หำในกฎบตัรให้มคีวำมเป็นปัจจบัุน และเหมำะสมกบัระเบยีบ ข้อบงัคบั และสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

6.4 ปฎิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศ ข้อก�ำหนด พระรำชบัญญัติ หรือกฎหมำยอื่นใด ที่ก�ำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ก�ำหนดให้มกีำรประชมุอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี โดยก�ำหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปีและอำจมกีำรประชมุวำระพเิศษเพิม่เตมิ

ตำมควำมจ�ำเป็น

2. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็นผู้ดูแลให้ควำมเห็นชอบก�ำหนดวำระกำรประชุม

3. เลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำทีจ่ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุไปให้กรรมกำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำประชุม

4. ประธำนกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมมีหน้ำที่ดูแลจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส�ำหรับกรรมกำรที่จะ

อภปิรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระในประเดน็ส�ำคญัโดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงเป็นธรรม

5. ในกำรประชมุกรรมกำรบรษิทั ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงมนียัส�ำคญัในเร่ืองทีพ่จิำรณำต้องออกจำกทีป่ระชมุระหว่ำงกำรพจิำรณำเรือ่งนัน้ ๆ  

6. กำรลงมติให้ใช้เสียงข้ำงมำกและหำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติดังกล่ำวให้บันทึกค�ำคัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม

7. เลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำทีใ่นกำรจดบนัทกึและจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุภำยใน 14 วนัจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมเอกสำรประกอบ

กำรประชุมสนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงรำบรื่น เป็นไปตำมกฎหมำยข้อบังคับและ 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประชุม

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุมในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้ในกรณีที่มีรองประธำนกรรมกำร

บริษัทอยู่ให้รองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม

นั้นหรือไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรบริษัทซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมกำรวินิจฉัย

ชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 

กรรมกำรบริษัทคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนนเว้นแต่กรรมกำรบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้นถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขำด

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

กำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขกำรท�ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น

โดยกระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบนั้น เลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้กรรมกำรทุกท่ำนท�ำกำรประเมินและส่งกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท 

และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท�ำกำรประมวลผลและสรุปผลคะแนนรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบ

หัวข้อหลักในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ การประเมินตนเองแบบรายบุคคล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบ
ริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร X X X X

(2) กำรประชุมคณะกรรมกำร X X X X

(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะ   
 กรรมกำร

X X X X

(4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะ
กรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

X

ในปี 2562 ผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ (ร้อยละ) การประเมินตนเองแบบรายบุคคล (ร้อยละ)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 87 91

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 89 91

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 68



การประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฎิบตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยใช้หวัข้อกำรประเมิน (1) กำรประเมินผลกำรปฎบิตังิำน 

(2) กำรมวีสิยัทศัน์และกำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ (3) ควำมเป็นผูน้�ำเชงิกลยทุธ์ (4) กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง (5) กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

(6) กำรบรหิำรควำมเส่ียง และ (7) ควำมไว้เน้ือเช่ือใจ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 

ได้มอบหมำย ท�ำหน้ำที่อย่ำงอิสระ เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรบริหำรกิจกำร

ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก�ำหนด

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท�ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้

ในกฎบัตรนี้เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยจะน�ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติแต่งตั้งหรือเพ่ือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต่อไป ให้กรรมกำรตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ และ สำมำรถต่อวำระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี  

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำร ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมที่เห็นสมควร และ

ในปีทีก่รรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวครบก�ำหนดออก ตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเสนอชือ่กรรมกำรดงักล่ำวให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรกลับเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบต่อไปได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พจิำรณำและสอบทำนควำมถกูต้องและควำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยงำนทำงกำรเงนิประจ�ำปีหรอืระหว่ำงกำลของบรษิทั 

เพือ่ให้เหมำะสมและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีโดยตดิต่อประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอกและผูบ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่บัผิดชอบ 

ในกำรจัดเตรียมรำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีและประจ�ำไตรมำส 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจให้ผู้สอบบัญชีภำยนอกสอบทำนหรือตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ที่เห็นว่ำจ�ำเป็นและส�ำคัญในระหว่ำง

กำรจัดท�ำงบบัญชีของบริษัท

3. สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท/บริษัทย่อย ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล

4. ควบคมุดแูลให้บรษิทั/บรษิทัย่อย ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ�ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทีเ่กีย่วกบับรษิทั 

จดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย

5. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำง

หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

6. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ

บคุคลดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละครัง้

7. พิจำรณำและอนุมัตินโยบำย/กฎบัตรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีของบริษัท/บริษัทย่อย 

8. พิจำรณำและให้ควำมเห็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี 2562 69



9. จดัท�ำรำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

10. ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

11. สอบทำนและให้ควำมเหน็เกีย่วกบันโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ เช่น นโยบำยกำรบญัชทีี่

ส�ำคญัของบรษิทั นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่กำรบญัชแีละกำรประมำณกำรทำงบญัชทีีส่�ำคญั นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ถูกแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่เข้ำมำสรรหำและเสนอแนวทำงกำรก�ำหนด

ค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง ให้เป็นไปอยำ่งโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตำมนโยบำย 

ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

โดยจะครบวำระต�ำแหน่งในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้พร้อมกบักำรครบวำระกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั (ในปีทีค่รบก�ำหนด) ทัง้นี้ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่พ้นวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อย 

ให้มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. พิจำรณำก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

ทักษะและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และกำรอุทิศเวลำ

3. ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำ ตลอดจนพิจำรณำคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมกำรของบริษัท และกรรมกำร

ของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

4. พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง

5. พิจำรณำกลั่นกรองค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัททั้ง

ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

6. น�ำเสนอแผนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 

และขออนุม้ติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

7. น�ำเสนอค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเสนอแนะ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ 

ขออนุมัติ

8. กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เนื่องจำก 

1. ออกตำมวำระ - พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เป็นกรรมกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท และขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

2. ออกเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ - พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น

กรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้งทดแทนต�ำแหน่งที่วำงลง

9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและธรรมำภบิำลขึน้ เพือ่ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง

ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

อย่ำงเหมำะสม โดยก�ำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

ธรรมำภิบำล สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย และเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไป

ตำมหลักธรรมำภิบำลและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและธรรมำภบิำล มวีำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล 

ที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอีกได้  

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

บริหารความเสี่ยง 

1. ก�ำหนด ทบทวน และให้ควำมเหน็ชอบนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แผนแม่บทบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนอ�ำนวยกำรและด�ำเนนิ

กำรจัดกำรวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำ ทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้อง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

2. ประเมิน ติดตำม และดูแลระดับควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

3. ก�ำกับ ดูแล ตลอดจนติดตำมให้ทุกหน่วยงำนภำยในบริษัทปฏิบัติตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง

4. ติดตำมและรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5. แต่งตั้งคณะท�ำงำนได้ตำมที่เห็นสมควร

6. ปฏิบัติกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

ธรรมาภิบาล

1. ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

2. ให้ค�ำแนะน�ำหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีแก่ คณะกรรมกำรบริษัท

3. จดัท�ำคู่มอืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทบทวนแนวปฎบิตัด้ิำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักำรก�ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ขีองมำตรฐำนสำกล และของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่พจิำรณำและ

อนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม�่ำเสมอ

4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรปฎิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม และก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้คณะท�ำงำนกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดยรำยงำนผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทรำบเป็นระยะ

5. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบ

6. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

เพือ่สนบัสนนุให้กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่เป็นกลไกส�ำคญัหนึง่ในกำรก�ำกบัดแูล กำรบรหิำรจดักำรองค์กร และ

ธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดไว้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อสร้ำง

ควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย รวมทัง้ให้เกดิควำมชดัเจนในเรือ่งขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และสำระส�ำคญัอืน่ ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดท�ำกฎบัตร คณะกรรมกำรบริหำรขึ้น เพื่อเป็นแนวทำง 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบรหิำรท่ีเป็นกรรมกำรบรษิทั มวีำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร

บริษัทและเมื่อครบก�ำหนดตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกก็ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบรษิทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรมอี�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิกจิกำรและบริหำรงำน

ของบรษิทัและ/หรอืบริษทัย่อย รวมทัง้กลุม่บรษิทั โดยคณะกรรมกำรบริหำรต้องมกีำรก�ำหนดและกลัน่กรอง นโยบำย จดัท�ำแผนธรุกิจ 

งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให ้

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบ

โดยสรุปคณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้

1. ด�ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบและ

ข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รำยกำรที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจำรณำ/ก�ำหนดและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย 

ทิศทำง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรด�ำเนินธุรกิจ แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรลงทุนขยำยกิจกำร ก�ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณรวม

และงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

3. ด�ำเนินกิจกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล โดยให้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก 

กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท 

4. อนุมัติกำรกู้หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเป็นผู้ค�้ำประกัน หรือกำรช�ำระเงินหรือใช้จ่ำยเงินเพื่อ

ธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติ และให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

5. แต่งตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร ในต�ำแหน่งที่ไม่สูงกว่ำระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำรบริษัท

7. มีอ�ำนำจแต่งต้ังคณะท�ำงำนเฉพำะกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร เพื่อช่วยสนับสนุนในกำรด�ำเนินกิจกำรหรือบริหำร

งำนของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะท�ำงำน มีกำรควบคุมและก�ำกับ

ดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำนบรรลุเป้ำหมำย

8. ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษำและก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ

9. มอี�ำนำจแต่งตัง้ทีป่รกึษำภำยนอกเพือ่ช่วยสนบัสนนุในกำรด�ำเนนิกจิกำรหรอืบรหิำรงำนของบรษิทั/บรษิทัย่อย เพ่ือให้มีประสทิธภิำพ 

รวมทั้งก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

10. ก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรกำรจดักำรและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั/บริษัทย่อย เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิกิจกำรเป็นไป

ตำมเป้ำหมำยและแผนงำนที่ก�ำหนดไว้
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11. ดูแลให้บริษัท/บริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

12. เสนอช่ือผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำร/ผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย รวมทัง้ก�ำหนด

นโยบำย กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

อ�านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ศกึษำควำมเป็นไปได้ในโครงกำรใหม่ และมอี�ำนำจพจิำรณำอนมุตักิำรเข้ำประมลูงำนรวมทัง้กำรท�ำนติกิรรมทีเ่กีย่วข้อง โดยอ�ำนำจ

ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกรอบอ�ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2. ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง/หลำยคน ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อยู่ภำยใต้กำรควบคุมคณะกรรมกำร

บริหำรและภำยในระยะที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 

บุคคลที่ได้รับกำรมอบอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจนั้นๆ ตำมที่เห็นควร

3. กำรอนมุตัริำยกำร/มอบอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร ไม่สำมำรถกระท�ำได้กบัรำยกำรท่ีมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์/รำยกำร

เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย (ตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก�ำหนด) ยกเว้น กำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เป็นไปตำม

นโยบำยและหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้ ท้ังนี้คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องน�ำเสนอรำยกำรดังกล่ำว

ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำเห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ได้รบัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ให้มอี�ำนำจและหน้ำทีเ่ก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรงำนต่ำง ๆ 

ของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ทั้งนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะต้องบริหำรบริษัท ตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่

ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น 

โดยอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์

ข้อบังคับ นโยบำย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. รับผิดชอบจัดท�ำ ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรด�ำเนินธุรกิจ 

แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรลงทุนขยำยกิจกำร ก�ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณรวมและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี พิจำรณำ

เรือ่งกำรระดมทนุของบรษิทั รวมถงึมหีน้ำทีน่�ำเสนอ และรำยงำนควำมคบืหน้ำต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ทบทวนและปรับปรุงแผนงำนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำรบริษัท ทุกไตรมำส

4. มีอ�ำนำจในกำรท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทตำมขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อ�ำนำจอนุมัติ

5. ดูแลให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร

แจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน   

6. ก�ำหนดและควบคุมให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

7. บรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคล โดยมอี�ำนำจในกำรออก/แก้ไข/เพิม่เตมิ/ปรบัปรงุ/ระเบยีบ/ค�ำสัง่ และข้อบงัคับเก่ียวกับกำรท�ำงำน

ของบริษัท
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8. ว่ำจ้ำง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวนิยั หรือเลกิจ้ำง ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ�ำเหนจ็รำงวลั 

ปรับขึ้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัส พนักงำนในนำมของบริษัท รวมถึงท�ำกำรแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่อื่นใด

ในคณะผูบ้รหิำร และผูอ้ยูภ่ำยใต้บงัคบับญัชำทัง้หมดทีม่ตี�ำแหน่งต�ำ่กว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรลงมำ ตลอดจนมอบอ�ำนำจและ

หน้ำที่ที่ตน ได้รับมอบหมำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวตำมที่ตนอำจพิจำรณำเห็นสมควรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำร

ด�ำเนินงำน ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

9. จดัท�ำนโยบำยและเข้ำท�ำหรอืยกเลกิสญัญำหรอืข้อผกูพันใด ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนในนำมบรษิทั ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต

ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจกำรอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก�ำหนดไว้

10. เข้ำท�ำหรือยกเลิกสัญญำหรือข้อผูกพันใด ๆ นอกเหนือไปจำกตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9. ข้ำงต้นภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจกำรอนุมัติที ่

คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก�ำหนดไว้

11. มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรอื

กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสือมอบอ�ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ 

ข้อก�ำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจ   

จำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร สำมำรถอนมุตัริำยกำรทีต่นหรอืบคุคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง อำจมส่ีวนได้เสยี หรอือำจได้รับประโยชน์

ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษัิทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนมุติัรำยกำรที่

เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมกำรของบรษิทัมกีลไกในกำรก�ำกบัดแูลทีท่�ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรบัผดิชอบกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อย 

และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ก�ำหนดให้มีนโยบำยกำรบันทึกบัญชีไปในลักษณะเดียวกันกับบริษัทแม่ ซึ่งจะสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดท�ำงบกำรเงิน

รวมได้ทันก�ำหนด 

2. ระหว่ำงปี บริษัทได้จัดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบแต่ละบริษัทและรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 74



มีกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม รำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้

บริษัทย่อย อัตราการ
ลงทุน

จ�านวน
กรรมการ ตัวแทนของบริษัท ต�าแหน่งใน IRCP

บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ำกดั (มหำชน) 91.14% 8 1. นำยอ�ำนวย ทองสถติย์
2. นำยเอกวฒัน์ พริยิะวรสกลุ
3. นำยแดน เหตระกูล

4. นำงสริพินัธ์ เขยีนสภุำพ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บัญชีกำรเงิน

บรษิทั อนิเทลลเิจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส คอม พวิติง้ จ�ำกดั 92% 2 1. นำยแดน เหตระกูล

2. นำงสริพินัธ์ เขยีนสภุำพ

กรรมกำร/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บัญชีกำรเงิน

บรษิทั ทีว ีเทเลคอม จ�ำกดั 99.99% 2 1. นำยแดน เหตระกูล

2. นำงสริพินัธ์ เขยีนสภุำพ

กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บัญชีกำรเงิน

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 51% 2 1. นำยแดน เหตระกูล

2. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ

กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บัญชีกำรเงิน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้ำทีป่ฏบิติัตำมแนวทำงกำรใช้ข้อมลูภำยในของพระรำชบญัญตัิ

หลักทรัพย์แลตลำดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส�าหรับปี 2562 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชใีห้แก่ส�ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีทีผ่่ำนมำเป็นจ�ำนวนเงนิรวม 

1,150,000 บำท ในส่วนค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยรับภำระเอง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibillity : CSR) และเข้ำใจเป็นอย่ำงดีว่ำ กิจกรรม CSR 

เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีต่อบสนองต่อมติทิำงธรุกิจ และมไิด้เป็นภำระหรอืค่ำใช้จ่ำยขององค์กร แต่เป็นปัจจยัทีห่นนุเสรมิขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันและกำรเติบโตของก�ำไรที่มั่นคง 

บริษัท มีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและประสบควำมส�ำเร็จ มีผลประกอบกำรที่ดี และสร้ำงผลตอบแทน

ที่น่ำพอใจให้กับผู้ถือหุ้น บุคลำกรของบริษัท และสร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังให้

ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรของบริษัท และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นกำร

แสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรปฎิบัติให้ได้ตำมควำมมุ่งม่ัน และเพื่อเป็นไปตำมมำตรำฐำนกำรปฎิบัติที่ดีส�ำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทำงที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฎิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. บรษิทั ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่กบัควำมเชือ่มัน่ต่อบรษิทั ควำมโปร่งใส และขัน้ตอนกำรตดัสนิใจต่ำง ๆ ทีช่ดัเจนตรวจสอบได้อันจะ

ส่งผลต่อควำมมั่นคงของกิจกำรและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และปฎิบัติตำมนโยบำย

ดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

2. บรษัิท ปฎิบตัติำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกจิกำรอย่ำงเคร่งครดั และสนบัสนุนในกำรท�ำกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และบริษัท

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1. บริษัท ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1.1  ส่งเสริมกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

1.2  ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปฎิบัติตำมแนวทำงของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

1.3  สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรผูกขำดและกำรทุ่มตลำด ตลอดจนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

2. บริษัท ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สนับสนุนให้กิจกำรอื่นในกลุ่มบริษัท อำทิ บริษัทย่อย

และบริษัทร่วม ยอมรับและปรับใช้นโยบำยในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3. บริษัท ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สิน

3.1  ก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฎิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่ำมีกำรตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงเหมำะสม และบริษัทได้รับ

อนุญำตอย่ำงถูกกฎหมำยในกำรใช้และให้สิทธิใช้ทรัพย์สินต่ำง ๆ รวมทั้งช�ำระกำรใช้หรือได้มำซึ่งทรัพย์สินอย่ำงเป็นธรรม

3.2  ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัท ห้ำมเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

4. บริษัท ส่งเสริมควำมรับผิดต่อสังคมในกำรส่งเสริมควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมือง 

 ก�ำหนด สนับสนุน บังคับใช้นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรแจ้งเบำะแส

ตำมควำมเหมำะสม และให้บุคคลำกรบริษัท ไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลทำงกำรเมือง
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การจัดการสิ่งแวดล้อม

1. บริษัท ถือว่ำธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญต่อกันอย่ำงยิ่งและตระหนักว่ำ กำรด�ำเนินงำนของบริษัท ต้องส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. บริษัท ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยึดมั่นในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกแก่พนักงำนทุกคนให้รับทรำบในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. บริษัท ให้ควำมเป็นธรรมในกำรจ้ำงงำน โดยไม่เลือกปฎิบัติ และเป็นไปตำมกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล

2. บริษัท ไม่ใช้และต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนบังคับและแรงงำนเด็ก

3. บริษัท ก�ำหนดให้มีช่องทำงเพื่อรับฟังปัญหำและข้อร้องเรียนของพนักงำน

4. บริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับควำมสมดุลระหว่ำงงำน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และกำรพักผ่อนของพนักงำน

5. บริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม และส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์ของพนักงำน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. บริษัท ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจให้ลูกค้ำทรำบ รวมทั้งรับฟังข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อย่ำงมีจรรยำบรรณ ด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนของหลักจริยธรรมบริษัทและนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร

2. บริษัท บริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำทั้งก่อนและหลังกำรขำยเป็นอย่ำงดี และเก็บข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงปลอดภัยควำม 

รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัท เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. บริษัท และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

2. บุคลำกรของบริษัท และกลุ่มบริษัท ต้องปฎิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และจริยธรรมทำงธุรกิจ โดยไม่เข้ำไป

เกีย่วข้องกบัเรือ่งทจุรติคอร์รปัชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพือ่มุง่หวังประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง โดยกรรมกำร 

และ ผู้บริหำรต้องปฎิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีและก�ำกับให้พนักงำนทุกคนปฎิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

3. บรษิทั และกลุม่บรษิทั จดัให้มรีะบบควบคมุภำยในทีค่�ำนงึถงึกำรควบคุมควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ประเมนิควำม

เสี่ยงและก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม

4. บริษัทและกลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขำยและกำรให้บริกำร รวมทั้งงำนจัดซื้อจัด

จ้ำงให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมระเบยีบและกระบวนกำรของบรษิทั รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิทจุรติคอร์รปัชัน่

และบริหำรจัดกำรให้มีวิธีกำรแก้ไขที่เหมำะสม

5. บรษิทั และกลุม่บรษิทั จดัให้มขีัน้ตอนกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและบนัทกึต่ำง ๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพือ่ยนืยนัควำมถกูต้องและ

เหมำะสม ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฎิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มีรำยกำรใดที่ไม่ได้รับกำรบันทึกหรือไม่สำมำรถ

อธบิำยได้ รวมทัง้จดัให้ม ีกำรควบคมุภำยในและตรวจสอบกระบวนกำรท�ำบญัชแีละกำรเกบ็รกัษำข้อมลูเพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทกึ

รำยกำรทำงกำรเงินมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอ เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบอันยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
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6. บริษัท และกลุ่มบริษัท มีมำตรกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยทุจริต

คอร์รัปชั่น ควรแจ้งให้หัวหน้ำทรำบโดยทันที หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ โดยบริษัทฯ 

มีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ก�ำหนดไว้ในเร่ือง “ช่องทำงกำร 

แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น” และ “มำตกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ”

7. บุคลำกรของบริษัท และกลุ่มบริษัท ซึ่งกระท�ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณบริษัท และกลุ่มบริษัท 

ต้องได้รับกำรพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ก�ำหนดไว้

8. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงและธรรมำภิบำล คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

9. บรษิทั และกลุม่บรษิทั จดัให้มกีำรเผยแพร่ ควำมรู ้ให้แก่บุคลำกรและบคุคลทีเ่กีย่วข้องในนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

อย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบับุคลำกรทีเ่ข้ำใหม่จะจดัเป็นหลกัสตูรหนึง่ของกำรปฐมนเิทศน์ของบรษิทั และก�ำหนดให้บุคคลทีเ่กีย่วข้องส่ง

แบบตอบรับกำรรับทรำบว่ำบริษัท และกลุ่มบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ในส่วนของโครงกำรและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น กลุ่มบริษัท ได้มีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนโดยผ่ำนโครงกำรและกิจกรรม

มำกมำย ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทและพนักงำนของบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

• บริจำคเครื่องใช้ส�ำนักงำน โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร

• บริจำคเครื่องใช้ส�ำนักงำน โรงเรียนบำงมดวิทยำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร

• บริจำคเครื่องใช้ส�ำนักงำน มัสยิดอมันนฤมิต แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

• บริจำค ROUTER Zyxel จ�ำนวน 75 เครื่อง ให้กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  

• บริจำคสิ่งของ มูลนิธิคนตำบอดแห่งประเทศไทย 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง
คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคมุภำยใน จงึจดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในตำมกรอบกำรควบคมุภำยในสำกล 

(COSO Control Framework) ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง และมุง่เน้นให้มกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ในกำรควบคมุภำยในองค์กร กำรประเมนิควำมเสีย่ง  

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้อมูล ตลอดจนระบบกำรติดตำมประเมินผล

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน 

และมรีองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมขีอบเขต

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินและรำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน 

หรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มคีวำมถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ และประสำนงำนกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีและ

ผูบ้รหิำรของบรษัิท ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และดแูลกำรปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่ก่ียวข้อง 

รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและผลตอบแทนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน กำรคัดเลือกและ

เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่ำสอบบญัชีประจ�ำปี รวมทัง้ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย และมกีำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ให้แน่ใจว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมำย 

อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

กรรมกำรบริษัทได้ใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรพัย์ ก�ำหนดเป็นแนวทำงในกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย และรำยงำน 

ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละครัง้ โดยมกีำรเปิดเผย ผลกำรประเมนิฯไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ�ำปี (56-1) 

และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยบรหิำร ได้ร่วมประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในระหว่ำงปี 2562 โดยในกำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยบริหำร ร่วมประชุม 

เพือ่พจิำรณำรบัทรำบผลประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทั และบรษิทัย่อย ทีฝ่่ำยบรหิำรของบรษิทั ก�ำหนดขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทั เห็นว่ำ “บริษทั มกีำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรได้ให้ควำมส�ำคญักบั

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมกีำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท” 

บรษิทั มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่รองรบักำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

ให้มคีวำมเป็นอสิระมปีระสทิธิภำพและประสทิธผิล โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่14/2560 เมือ่วนัที ่14 ธนัวำคม 2560 

ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังนำยธนพล ธรรมวิหำรคุณ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นว่ำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติเหมำะสม มีประสบกำรณ์ในด้ำน

กำรตรวจสอบภำยใน มคีวำมเข้ำใจธุรกจิของบรษัิทฯ และสำมำรถด�ำเนนิกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคมุภำยในได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ำย รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

ต้องได้รับอนุมัติ จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน

รำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ข้อมลูระหว่ำงกนัรวมทัง้มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันกบับคุคล 

ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิในหวัข้อ 5 ของงบกำรเงนิแล้ว กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนันี้ 

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตำมธุรกิจปกติ โดยเป็นรำคำท่ีตกลงร่วมกันและเป็นไปตำม 

รำคำตลำดที่เหมำะสม

2. ขัน้ตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย จะท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนท�ำรำยกำร ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บขนำดรำยกำรตำมทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด 

โดยรำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งมีส่วน ได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและ

บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะ

ไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจที่ท�ำให้ผู้รับมอบสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ 

อำจมีควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติของบริษัท 

หรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมและได้กรอบกำรพิจำรณำชัดเจนแล้ว

3. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ

ได้รับอนุมัติตำมขั้นตอนและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 80



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) 

ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย

กำรบญัชท่ีีส�ำคญั และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

(บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของ

ผู้ถอืหุ้นและงบกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด�ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง

ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 

ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของ 

ผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกกลุม่บรษิทัและบรษิทัตำมข้อก�ำหนดจรรยำ

บรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติ

ตำมควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอืน่ ๆ ซึง่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี ้ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี ่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพยีง

พอและเหมำะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำง

หำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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• กำรรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบ

กลุม่บรษิทัและบรษิทัมรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรพฒันำระบบเป็นจ�ำนวนเงนิทีม่สีำระส�ำคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรำยได้รวมของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท (ประมำณร้อยละ 41.18 และร้อยละ 89.26 ของรำยได้รวม ตำมล�ำดับ) ซึ่งกิจกำรรับรู้รำยได้ดังกล่ำวด้วย

วิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ ผู้บริหำรต้องประมำณกำรผลส�ำเร็จของรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว

ซึ่งมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำและรอบระยะเวลำที่เหมำะสมของกำรรับรู้รำยได้ ส�ำหรับงวดบัญชี โดยกระบวนกำรดังกล่ำว ผู้บริหำร

ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส�ำคัญในกำรจัดท�ำและทบทวนประมำณกำรต้นทุนของโครงกำรและกำรก�ำหนดขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

ตลอดระยะเวลำที่ให้บริกำร ซี่งท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำและรอบระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึง

ระบุว่ำ กำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรพัฒนำระบบเป็นควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญซึ่งต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชีและจ�ำนวนเงินที่เก่ียวกับกำรรับรู้รำยได้ค่ำพัฒนำระบบในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินข้อ 3.1 และข้อ 27 ตำมล�ำดับ

วธิกีำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรือ่งดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคมุภำยในวงจรรำยได้และรำยกำรบญัชี

ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้รำยได้และรำยกำรบัญชี

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรจัดท�ำและทบทวนประมำณกำรต้นทุนของโครงกำรและกำรก�ำหนดขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำงรำยกำรรำยได้เพื่อทดสอบรำยละเอียด โดยกำรพิจำรณำเงื่อนไขตำมที่ก�ำหนดในสัญญำและ

ควำมเส่ียงต่ำง ๆ กำรจัดท�ำและทบทวนประมำณกำรต้นทุนของโครงกำรและกำรก�ำหนดขั้นควำมส�ำเร็จของงำน ณ วันส้ินงวด

บัญชีจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบขั้นควำมส�ำเร็จของงำนโดยส�ำรวจจำกงำน สอบถำมผู้บริหำรโครงกำร และขอหนังสือ

รบัรองขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนทีป่ระมำณกำรโดยผูบ้รหิำรโครงกำร รวมทัง้ กำรสอบทำนเหตผุลสนบัสนนุควำมแตกต่ำงระหว่ำงขัน้

ควำมส�ำเรจ็ของงำนทีก่�ำหนดจำกต้นทนุทีเ่กดิขึน้กับข้ันควำมส�ำเรจ็ของงำนทีป่ระเมนิโดยผูบ้รหิำรโครงกำร นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้

พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว

• กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำย

กลุ่มบรษิทัและบริษทัมรีำยได้จำกกำรขำยระบบข้อมลูสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศเครอืข่ำยและระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม

ในจ�ำนวนเงินที่เป็นสำระส�ำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท (ประมำณร้อยละ 55.54 และร้อยละ 2.85 

ของรำยได้รวม ตำมล�ำดับ) ประกอบกับกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ท�ำสัญญำกับลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำกและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำที่

ท�ำกับลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย ท�ำให้รำยได้ดังกล่ำวมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยได้ที่ซับซ้อน ซี่งท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรวัด

มลูค่ำและรอบระยะเวลำในกำรรบัรูร้ำยได้ ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำจงึระบวุ่ำ กำรรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยเป็นควำมเสีย่งทีม่นียัส�ำคญัซึง่ต้อง

ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชีและจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับกำรรับรู้รำย

ได้จำกกำรขำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31 และข้อ 27 ตำมล�ำดับ

วธิกีำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรือ่งดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคมุภำยในวงจรรำยได้และรำยกำรบญัชี

ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้รำยได้และรำยกำรบัญชีที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรวัดมูลค่ำและรอบระยะเวลำในกำรรับรู้ของรำยได้จำกกำรขำย นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำ

ได้สุม่ตวัอย่ำงรำยกำรรำยได้เพือ่ทดสอบรำยละเอยีดกบัสัญญำหรอืเอกสำรทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรรบัรูร้ำย

ได้ตำมเงื่อนไขของสัญญำและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชี รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรตัดยอดรำยได้จำกกำรขำยในช่วง

ก่อนและภำยหลังวันสิ้นงวดบัญชี รวมทั้ง กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมเหมำะสมและเพียงพอ

ของกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 82



• ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้บันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวดบัญชี ในจ�ำนวนเงินที่เป็น

สำระส�ำคัญเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท (ประมำณร้อยละ 10.11 และร้อยละ 12.35 ของสินทรัพย์รวม 

ตำมล�ำดับ) ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส�ำคัญในกำรประมำณกำรจ�ำนวนเงินค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกอำยุของ

ลกูหนี ้กำรวเิครำะห์ประวตักิำรช�ำระหนี ้และกำรคำดกำรณ์เกีย่วกบักำรช�ำระหนีใ้นอนำคตของลกูหนี ้ซีง่ท�ำให้เกดิควำมเส่ียงเกีย่ว

กับกำรวัดมูลค่ำของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงระบุว่ำ กำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

ควำมเส่ียงที่มีนัยส�ำคัญซึ่งต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชีและ

จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.3 และข้อ 7 ตำมล�ำดับ

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเร่ืองดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำรท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกำรสอบถำมผู้บริหำรและประเมินควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐำน

ที่ผู้บริหำรใช้ในกำรประมำณกำร นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบรำยละเอียดของค่ำเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

โดยกำรวเิครำะห์ระยะเวลำกำรเกบ็หนีโ้ดยเฉล่ีย กำรสุม่ตวัอย่ำงรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำเพือ่ทดสอบควำมถูกต้องของกำรจดัท�ำรำยงำน

แยกอำยลุกูหนี ้กำรสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัลกูหนีท้ีค้่ำงช�ำระเกนิก�ำหนดเป็นเวลำนำนหรอืลกูหนีท้ีค่ำดว่ำอำจจะไม่ได้รบัช�ำระหนี้ 

กำรตรวจสอบหลกัฐำนกำรตดิตำมทวงถำมเพือ่กำรช�ำระหนีแ้ละควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตำมที่

ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรบญัช ีรวมทัง้กำรตรวจสอบกำรรบัช�ำระหนีภ้ำยหลงัวนัสิน้งวดบญัชีร่วมด้วย นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำ

ควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิและรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ คอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำข้อมลูอืน่มคีวำมขดัแย้งทีม่สีำระ

ส�ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกับควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรอืปรำกฏว่ำ ข้อมลูอืน่มกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลด�ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิ 

ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั

ในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชสี�ำหรบักำรด�ำเนนิ

งำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอ

รำยงำนของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคอืควำมเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำร

รบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำม มำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัทีม่ี

อยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรือข้อผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุม

ผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำร

ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ

ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

• ระบแุละประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และ

ได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็น เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำรทจุรติอำจเกีย่ว

กบักำรสมรูร่้วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตำมข้อเทจ็จรงิหรอื

กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู้่บรหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบัญชแีละกำรเปิดเผยข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร  

• สรปุเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของผูบ้รหิำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบัญชทีี่

ได้รบั สรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุำรณ์ หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่ำงมนียัส�ำคญั

ต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ

ส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวม และ 

งบกำรเงนิ เฉพำะกจิกำรทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุ

ของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม เหตกุำรณ์หรอื

สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง  
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• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำม

ที่ควรหรือไม่ 

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่หรอืกจิกรรมทำงธรุกจิภำยใน

กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำม

ที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำ

ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรบัรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่ก่ียวข้องกบัควำมเป็นอสิระ

และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก

อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 

ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผล

ว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

กรุงเทพมหำนคร

วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18       378,644,235          375,474,370           300,361,900 235,720,188             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 19 264,877,679          292,678,389 158,450,487 211,257,860 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20       1,249,961 1,454,114               1,054,597 1,093,422 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21       148,860,842 201,677,653           148,860,842 201,677,653 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5         -                        -                         35,000,000 35,000,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 162,408                 -     -     -     
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 34       58,319,348            -     58,319,348 -     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,204,630 19,113,445             11,568,436 13,686,179 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 872,319,103 890,397,971 713,615,610 698,435,302 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20       257,182 1,507,142               115,325 1,169,922 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21       -     -     -     -     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17       416,981 -     416,981 -     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22       14,931,085 19,603,034             10,718,609 14,676,501 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,605,248 21,110,176 11,250,915 15,846,423 
รวมหน้ีสิน 887,924,351 911,508,147           724,866,525 714,281,725 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6         64,460,167            215,147,885           20,433,878             151,052,188             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 414,673,028          333,224,960           239,039,505           148,562,861             
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผอ่นช าระท่ีครบก าหนด
รับช าระภายในหน่ึงปี 8         70,230,368            63,329,360             70,230,368             63,329,360               

สินคา้คงเหลือ 9         52,921,450            81,576,093             23,225,124             41,304,573               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10       24,673,877            23,947,063             14,164,586             18,737,629               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 626,958,890          717,225,361           367,093,461           422,986,611             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11       100,795,000          104,343,000           71,295,000             74,843,000               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12       4,104,672              5,462,578               -                         -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13       -                        -                         94,850,330             95,437,978               
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผอ่นช าระท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8         302,121,543          320,553,501           302,121,543           320,553,501             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14       25,408,782            20,890,210             10,496,037             4,905,660                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15       2,031,774              2,735,315               58,880                   110,981                    
สิทธิการเช่า 16       -                        788,972                 -                         788,972                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17       795,472                 11,798,612             -                         10,926,784               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,181,596            18,137,119             11,467,486             14,955,909               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 452,438,839          484,709,307           490,289,276           522,522,785             
รวมสินทรัพย์ 1,079,397,729       1,201,934,668        857,382,737           945,509,396             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

- 7 -

งบการเงินรวม

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 86



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18       378,644,235          375,474,370           300,361,900 235,720,188             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 19 264,877,679          292,678,389 158,450,487 211,257,860 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20       1,249,961 1,454,114               1,054,597 1,093,422 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21       148,860,842 201,677,653           148,860,842 201,677,653 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5         -                        -                         35,000,000 35,000,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 162,408                 -     -     -     
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 34       58,319,348            -     58,319,348 -     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,204,630 19,113,445             11,568,436 13,686,179 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 872,319,103 890,397,971 713,615,610 698,435,302 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี
สญัญาเช่าทางการเงิน 20       257,182 1,507,142               115,325 1,169,922 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21       -     -     -     -     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17       416,981 -     416,981 -     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22       14,931,085 19,603,034             10,718,609 14,676,501 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,605,248 21,110,176 11,250,915 15,846,423 
รวมหน้ีสิน 887,924,351 911,508,147           724,866,525 714,281,725 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2562 87



2562 2561 2562 2561
รายได้

รายไดค้่าบริการพฒันาระบบ 5           392,381,863 441,284,652 352,341,094 418,977,347 
รายไดจ้ากการขาย 529,041,395 623,589,608 37,746,173 13,353,527 
รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงิน 18,125,654 4,786,438 18,125,654 4,786,438 
รายไดจ้ากเงินปันผล 5           -      -      2,300,000 22,640,925 
รายไดอ่ื้น 5           13,043,682 10,221,022 2,996,421 9,608,953 

รวมรายได้ 952,592,594 1,079,881,720 413,509,342 469,367,190 
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนค่าบริการพฒันาระบบ 5           302,540,238 390,740,717 283,517,075 370,993,092 
ตน้ทุนขาย 463,769,151 524,660,525 36,879,366 8,820,090 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 60,325,045 58,478,698 20,708,644 17,258,343 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 125,696,551 131,609,914 79,594,642 84,640,621 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 34         41,096,160 -      41,096,160 -      
ตน้ทุนทางการเงิน 5           30,940,133 28,509,548 29,108,197 26,750,579 

รวมค่าใชจ่้าย 1,024,367,278 1,133,999,402 490,904,084 508,462,725 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2      (2,607,906) (2,378,438) -      -      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (74,382,590) (56,496,120) (77,394,742) (39,095,535)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25, 34 30,170,742 4,337,559 27,116,906 (1,111,293)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (104,553,332) (60,833,679) (104,511,648) (37,984,242)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน :
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 7,250,236 (1,203,021) 7,250,236 -      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท

รายการใหม่ (1,450,047) 240,604 (1,450,047) -      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,800,189 (962,417) 5,800,189 -      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (98,753,143) (61,796,096) (98,711,459) (37,984,242)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 10 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 33       
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 320,536,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 320,536,266          320,536,266           320,536,266           320,536,266             

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้
หุ้นสามญั 254,299,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 254,299,746          254,299,746           254,299,746           254,299,746             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 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 (185,814,359) (90,128,675) (264,364,019) (165,652,560)
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 211,065,872          306,751,556           132,516,212           231,227,671             
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (19,592,494) (16,325,035) -                         -                           
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 191,473,378          290,426,521           132,516,212           231,227,671             
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,079,397,729       1,201,934,668        857,382,737           945,509,396             

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

- 9 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 88



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
รายได้

รายไดค้่าบริการพฒันาระบบ 5           392,381,863 441,284,652 352,341,094 418,977,347 
รายไดจ้ากการขาย 529,041,395 623,589,608 37,746,173 13,353,527 
รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงิน 18,125,654 4,786,438 18,125,654 4,786,438 
รายไดจ้ากเงินปันผล 5           -      -      2,300,000 22,640,925 
รายไดอ่ื้น 5           13,043,682 10,221,022 2,996,421 9,608,953 

รวมรายได้ 952,592,594 1,079,881,720 413,509,342 469,367,190 
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนค่าบริการพฒันาระบบ 5           302,540,238 390,740,717 283,517,075 370,993,092 
ตน้ทุนขาย 463,769,151 524,660,525 36,879,366 8,820,090 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 60,325,045 58,478,698 20,708,644 17,258,343 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 125,696,551 131,609,914 79,594,642 84,640,621 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 34         41,096,160 -      41,096,160 -      
ตน้ทุนทางการเงิน 5           30,940,133 28,509,548 29,108,197 26,750,579 

รวมค่าใชจ่้าย 1,024,367,278 1,133,999,402 490,904,084 508,462,725 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2      (2,607,906) (2,378,438) -      -      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (74,382,590) (56,496,120) (77,394,742) (39,095,535)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25, 34 30,170,742 4,337,559 27,116,906 (1,111,293)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (104,553,332) (60,833,679) (104,511,648) (37,984,242)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน :
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 7,250,236 (1,203,021) 7,250,236 -      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท

รายการใหม่ (1,450,047) 240,604 (1,450,047) -      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,800,189 (962,417) 5,800,189 -      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (98,753,143) (61,796,096) (98,711,459) (37,984,242)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 10 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2562 89



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (101,485,873) (51,525,462) (104,511,648) (37,984,242)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,067,459) (9,308,217) -      -      

(104,553,332) (60,833,679) (104,511,648) (37,984,242)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (95,685,685) (52,402,610) (98,711,459) (37,984,242)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,067,459) (9,393,486) -      -      

(98,753,144) (61,796,096) (98,711,459) (37,984,242)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26         
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.40) (0.20) (0.41) (0.15)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

- 11 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (104,553,332) (60,833,679) (104,511,648) (37,984,242)
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,094,027 10,910,007 2,553,349 2,435,560 
หน้ีสูญ 18,879,297 -     18,879,297 -     
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (16,825,689) 7,980,641 (18,999,297) 6,532,241 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 1,449,219 9,164,711 450,316 (126,866)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,465,014 -     -     -     
ประมาณการค่าเบ้ียปรับโครงการล่าชา้ -     3,028,338 -     3,028,338 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (3,181,018) (125,023) (21,990) -     
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 9,383 113 6,955 113 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,607,906 2,378,438 -     -     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) -     -     587,649 (7,062,868)
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,766,105) (7,467) (1,436,913) 22,881 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,271,738 421,078 728,264 -     
รายไดเ้งินปันผล -     -     (2,300,000) (22,640,925)
รายไดด้อกเบ้ีย (1,087,736) (1,090,225) (682,860) (702,705)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,078,287 2,717,747 3,292,344 2,299,709 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 41,096,160 -     41,096,160 -     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 25,255,449 21,601,137 23,814,431 20,261,225 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 30,170,742 4,337,559 27,116,906 (1,111,293)

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 10,963,342 483,375 (9,247,037) (35,048,832)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (129,583,382) (191,546,234) (136,439,326) (148,844,775)
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 57,607,785 29,297,365 57,607,785 29,297,365 
สินคา้คงเหลือ 24,820,650 79,614,708 17,629,133 78,573,767 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,536,117 (9,539,607) 6,987,807 (12,364,437)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,128,116) 14,352,088 (1,102,796) 14,904,137 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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2562 2561 2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (150,687,718) 154,423,225 (130,618,310) 141,723,751 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 215,147,885 60,724,660 151,052,188 9,328,437 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 64,460,167 215,147,885 20,433,878 151,052,188 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่าทางการเงิน -     188,000 -     -     
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,250,236 (1,203,021) 7,250,236 -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

บาท

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
- 16 -

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (25,969,903) (49,721,217) (53,432,077) (35,960,263)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,091,183 7,049,345 (2,117,743) 8,217,052 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,500,000) -     -     -     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (60,162,324) (120,010,177) (120,294,254) (101,225,986)
รับดอกเบ้ีย 1,092,607 1,070,085 688,707 683,194 
รับคืนเงินภาษีเงินได้ 11,470,416 17,520,801 11,062,181 16,704,709 
จ่ายภาษีเงินได้ (17,816,755) (15,476,207) (9,613,991) (7,199,227)

(65,416,056) (116,895,498) (118,157,357) (91,037,310)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,548,000 (8,757,000) 3,548,000 (4,757,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,250,000) -     -     -     
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -     -     -     8,175,000 
เงินสดรับเงินปันผล -     -     2,300,000 22,640,925 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,393,213 174,569 22,047 -     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,341,665) (9,183,561) (7,309,665) (642,270)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (8,650,452) (17,765,992) (1,439,618) 25,416,655 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (60,120,191) (11,430,887) (4,147,000) (38,324,636)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,693,383,937 835,440,847 1,420,996,900 659,373,188 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,630,093,881) (613,145,969) (1,352,208,188) (498,800,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,454,113) (1,734,903) (1,093,422) (1,045,947)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     150,203,807 -     150,203,807 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (53,081,388) (46,378,614) (53,081,388) (46,378,614)
เงินสดจ่ายคืนทุนผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -     (699,338) -     -     
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย (200,000) (2,119,075) -     -     
เงินสดจ่ายเงินปันผล -     (315) -     (315)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (25,055,574) (21,050,838) (21,488,237) (17,683,077)

(76,621,210) 289,084,715 (11,021,335) 207,344,406 

- 15 -
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

เงินสดสุทธิไดม้ากจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (150,687,718) 154,423,225 (130,618,310) 141,723,751 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 215,147,885 60,724,660 151,052,188 9,328,437 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 64,460,167 215,147,885 20,433,878 151,052,188 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่าทางการเงิน -     188,000 -     -     
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,250,236 (1,203,021) 7,250,236 -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

บาท

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
- 16 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันที่ 29 สิงหำคม 2529 และ 

ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2546

 บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

ส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ เลขท่ี 199 ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย

1.2 ลักษณะการด�าเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรจ�ำหน่ำยและให้บริกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบ

สำรสนเทศโทรคมนำคม

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถอื

ปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึน้ตำมแบบก�ำหนดรำยกำรย่อทีต้่องมใีนงบกำรเงินส�ำหรบั

บรษิทัมหำชนจ�ำกดั ทีก่�ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตักิำรบญัช ี

พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่ริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำก 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 96



2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

2.2.1 งบกำรเงินรวมได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)     

        และบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ที่ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2562 2561

ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำหน่ำยสินค้ำไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำย 
เฉพำะตลำดลูกค้ำระดับองค์กร

ประเทศไทย 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์
ไพรส์คอมพิวติ้ง จ�ำกัด

ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำ และแก้ปัญหำด้ำน
ระบบสำรสนเทศแบบครบวงจร 
(IT Total Service Solutions)

ประเทศไทย 92.00 92.00

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำและพัฒนำระบบ
บริหำรโครงกำร และบ�ำรุงรักษำด้ำนระบบ
สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจ

ประเทศไทย 99.99 99.99

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ 
กรุ๊ป จ�ำกัด

จ�ำหน่ำยหรือให้บริกำรติดตั้งเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบ
โทรคมนำคม

ประเทศไทย 50.99 50.99

ถือหุ้นทางอ้อม  

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ�ำกัด จ�ำหน่ำยและติดตั้งระบบสำรสนเทศไอที 
ระบบสำรสนเทศเครือข่ำย และระบบ
สำรสนเทศโทรคมนำคม

ประเทศไทย 50.99 50.99

2.2.2 บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 

ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

2.2.3 บริษัทน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทส้ินสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.2.4 งบกำรเงินรวมจัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส�ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชี

ที่คล้ำยคลึงกัน

2.2.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิทัและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกนัทีม่สีำระส�ำคญัได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมนีแ้ล้ว

2.2.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของ

บรษิทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำร

เงินรวม    
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บรษิทัและบรษิทัย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง

หรอืจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุ

และอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม ่

ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 

จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบับที่ 7  กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน   

ฉบับที่ 9  เครื่องมือทำงกำรเงิน  

มาตรฐานการบัญชี    

ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบับที่ 16  กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ  

ฉบับที่ 19  กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนกลุม่ดงักล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิด้วยมลูค่ำ

ยติุธรรมหรอืรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและ 

แผนธุรกจิของกจิกำร (Business Model) หลกักำรเกีย่วกับวธิกีำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิโดยใช้แนวคดิ

ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำนี้จะน�ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี ้ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรือ่ง สญัญำเช่ำ และกำรตคีวำมมำตรฐำน

บัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก�ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก�ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำ

มำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต�่ำ กำรบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีสำระส�ำคัญ

จำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน

โดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจบุนัฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบทีอ่ำจมต่ีองบกำรเงนิในปีทีเ่ริม่น�ำมำตรฐำน

กลุม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบัิติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรพัฒนำระบบ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรพัฒนำระบบรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำนบริกำร 

ขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนบรกิำรประมำณโดยอ้ำงองิกบักำรส�ำรวจงำนทีท่�ำ เมือ่ไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบรกิำรได้อย่ำง

น่ำเชื่อถือ รำยได้จำกกำรให้บริกำรจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่ำต้นทุนจำกกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง

แน่ที่ได้รับต้นทุนนั้นคืน

รำยได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�ำหนดเรียกช�ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “มูลค่ำงำนที่ยังไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ” ใน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับช�ำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น 

เมื่อกิจกำรได้ให้บริกำรเสร็จสิ้นและลูกค้ำรับมอบงำน

จ�ำนวนเงนิทีก่ลุม่บรษิทัได้รบัหรอืมสีทิธไิด้รบัจำกลกูค้ำแต่ยงัมภีำระทีต้่องโอนสนิค้ำหรอืบรกิำรให้กบัลกูค้ำแสดงไว้เป็น 

“รำยได้รอตัดบัญชี/รำยได้รอกำรรับรู้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ปฏิบัติตำมภำระที่ระบุไว้ใน

สัญญำเสร็จสิ้น

 รายได้จากการขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินค้ำ 

รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำ

รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

ส�ำหรับกำรขำยสินค้ำที่มีกำรรับประกันที่เป็นกำรให้ควำมเช่ือมั่นในสินค้ำที่ขำยว่ำเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ตกลงกัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกกำรรับประกันสินค้ำเป็นประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

ส�ำหรับกำรขำยสินค้ำที่มีกำรรับประกันที่เป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำ

สินค้ำจะใช้งำนได้ตำมคุณลักษณะที่ตกลงกัน กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนของกำรรับประกันประเภทกำรให้บริกำรดังกล่ำวเป็น

รำยได้ตลอดระยะเวลำของกำรให้บริกำร
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 รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษา

รำยได้ค่ำบริกำรบ�ำรุงรักษำรับรู้เป็นรำยได้ในแต่ละเดือนโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำ

 รายได้จากการขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและตรวจสอบ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำโดยมีเง่ือนไขกำรติดตั้งและตรวจสอบ รับรู้รำยได้หำกผู้ซื้อยอมรับสินค้ำเม่ือกำรติดตั้งและ

สินค้ำได้ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง 

ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน) รับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบ

แจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี) ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำ

ที่จะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนทันทีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยบริหำร

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยว่ำจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช�ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช�ำระหนี้

ในอนำคตของลูกค้ำ จ�ำนวนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจำรณำจำกประวัติกำรตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญและอำยุหนี้ของลูกหนี้ 

ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สูญ

3.4 สินค้าคงเหลือ

สนิค้ำคงเหลอืแสดงในรำคำทนุหรอืมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ รำคำทนุของสนิค้ำค�ำนวณโดยใช้วิธ ีดงันี้

- สินค้ำส�ำเร็จรูปทั่วไป   วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน

- สินค้ำส�ำเร็จรูปส�ำหรับโครงกำร  วิธีรำคำทุนแบบเฉพำะเจำะจง

- งำนระหว่ำงท�ำตำมสัญญำโครงกำร  วิธีรำคำทุนแบบเฉพำะเจำะจง

- วัสดุหีบห่อ    วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
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ต้นทุนในกำรซื้อ ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และ

ต้นทุนอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลดกำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ

ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำตำมสัญญำโครงกำร ประกอบด้วย ต้นทุนค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผู้รับเหมำช่วงและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจ หักด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำรผลิต

สินค้ำให้เสร็จและต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินค้ำได้ 

3.5 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทร่วม หมำยถึง กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญของบริษัท กล่ำวคือ มีอ�ำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วน

ร่วมในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบำย

บรษิทัย่อย หมำยถงึ กจิกำรทีบ่รษิทัมอี�ำนำจในกำรควบคมุนโยบำยกำรเงนิและกำรด�ำเนนิงำน ซึง่โดยทัว่ไปแล้วบรษิทั

จะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทนุในบริษทัร่วมและบรษิทัย่อยบนัทกึด้วยวธีิรำคำทนุสทุธิจำกค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำเงนิลงทนุ 

(ถ้ำม)ี ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนจะบนัทกึเป็นขำดทนุในงบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็และตำมงบกำรเงนิรวมเงนิลงทนุ

ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

 การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เม่ือมกีำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงนิสทุธทิีไ่ด้รบัและมลูค่ำตำมบญัชแีละรวมถงึก�ำไรหรือขำดทนุสะสม

จำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณทีีบ่รษิทัและบริษทัย่อยจ�ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทนุท่ีถอือยู ่กำรค�ำนวณต้นทนุส�ำหรบัเงนิลงทุนทีจ่�ำหน่ำยไป

และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

รำคำทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่

ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้อถอน ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่ง

เป็นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนอำจต�่ำ

กว่ำมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นในภำยหลัง จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของ

สินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนำคตเกิน

กว่ำที่ได้เคยประเมินได้จำกสินทรัพย์น้ัน ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ�ำรุงรักษำอื่นในภำยหลังและจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

รอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น

รายงานประจ�าปี 2562 101



ค่ำเสือ่มรำคำค�ำนวณจำกรำคำทนุหกัมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ

ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อำคำร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ 20 ปี

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี

ยำนพำหนะ 5 ปี

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

บรษิทัและบรษัิทย่อยคดิค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนประกอบของรำยกำรสินทรพัย์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่ส่วน

ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยหรือตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท�ำให้อยู่ในสภำพ

พร้อมใช้หรือขำย ได้ถกูน�ำไปรวมเป็นรำคำทนุของสนิทรพัย์จนกว่ำสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภำพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตำมประสงค์ 

ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น

จำกกำรกู้ยืมนั้น 

3.8 สัญญาเช่าการเงิน

สญัญำเช่ำทรพัย์สนิทีม่คีวำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผูเ้ช่ำทรพัย์สนิ จะถูกจดัเป็น

สญัญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิถกูบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของทรพัย์สนิทีเ่ช่ำ หรอืมลูค่ำปัจจุบนั

ของจ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ โดยจ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยแต่ละครัง้จะแบ่งเป็นเงนิ

ส่วนของหนีส้นิและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเพือ่ให้อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนีส้นิคงค้ำง ยอดคงเหลอืของภำระผกูพนัตำมสญัญำ

เช่ำกำรเงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัดแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต โดยรวมเป็น

สินทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้องน้ัน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภำยในรับรู้ในก�ำไร

หรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 102



ค่ำตดัจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำกรำคำทนุหกัมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะได้รบัประโยชน์  

โดยประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

   ค่ำลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป 3 - 7 ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ำมีกำรด้อยค่ำหรือไม่ 

หำกสินทรัพย์น้ันมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์

หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่ม

ข้ึนในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรือค่ำตัดจ�ำหน่ำย มูลค่ำ

ที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย

3.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงในรำคำทุน

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็น

ค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและ

เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ

บริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมข้อบังคับของบริษัท

และบริษัทย่อย กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชย

ดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

บริษทัและบรษิทัย่อยค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย

ทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกั

คณติศำสตร์ประกนัภัย ซึง่หลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวต้องใช้ข้อสมมตทิีห่ลำกหลำย รวมถงึข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัรำคดิลด 

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ

ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) จะรบัรูท้นัที 

ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม
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3.13 ประมาณการหนี้สิน

กำรประมำณกำรหนีส้นิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิกต่็อเมือ่บรษัิทและบรษัิทย่อยมภีำระหนีส้นิเกิดขึน้ตำมกฎหมำย

หรือภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง

ถูกจ่ำยไปเพื่อช�ำระภำระหน้ีสินดังกล่ำว โดยจ�ำนวนภำระหนี้สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจ�ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือถ้ำ

ผลกระทบดังกล่ำวเป็นนัยส�ำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิด

ลดในตลำดปัจจุบันก่อนค�ำนวณภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำและ

ควำมเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 

3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศได้บนัทึกไว้เป็นเงนิบำท โดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์และหนี้

สินท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่ยีอดคงเหลอื ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิได้บนัทกึไว้เป็นเงนิบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลีย่น 

ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำได้บันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงวดปัจจุบัน

3.15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

สัญญำเช่ำทรพัย์สนิทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรพัย์สนิยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถกูจดัเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน 

โดยบริษทัและบรษัิทย่อยจะบนัทึกกำรจ่ำยช�ำระค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวธิเีส้นตรงตลอดระยะ

เวลำของกำรเช่ำ

3.16 ภาษีเงินได้

 ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ�ำนวนที่จะต้องจ่ำย ค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกร 

ในอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งไม่สำมำรถ

ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรค�ำนวณภำษี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะค�ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับฐำน

ภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และหนีส้นิภำษเีงนิได้

รอกำรตดับญัชจีะถกูรับรูเ้ป็นรำยได้ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชหีรอืค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชโีดยจะรบัรูใ้นก�ำไรขำดทนุ 

เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษจีะถกูรับรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชเีมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกี�ำไรทำงภำษจีำกกำรด�ำเนนิงำนในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะน�ำสินทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีมำใช้

ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำรจะถกูรบัรูเ้ป็นหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได้รอ

กำรตดับญัชจีะไม่ถกูรบัรูเ้มือ่เกดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปนี ้กำรรบัรูค่้ำควำมนยิมในคร้ังแรก กำรรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนี้

สนิในครัง้แรกซึง่เป็นรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธรุกจิและรำยกำรนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก�ำไรขำดทนุทำงบญัชหีรอืทำงภำษ ีและ

ผลแตกต่ำงทีเ่ก่ียวข้องกบัเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล้
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สนิทรพัย์และหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชถีกูวดัมลูค่ำโดยใช้อตัรำภำษเีงนิได้ส�ำหรบังวดทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยคำดว่ำจะ

ได้รบัประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชหีรอืจะจ่ำยช�ำระหนีส้นิภำษเีงนิได้ โดยใช้อตัรำภำษแีละกฎหมำยภำษอีำกร

ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่ำ 

เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ

กำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย

และภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน

3.17 ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคล

ภำยนอกที่ออกจ�ำหน่ำยอยู่แล้วในระหว่ำงปี

3.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็น

ทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่�ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิกำรที่

เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกันยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซ่ึงถือหุ้นทีม่ี

สทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมและมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญักับบรษิทั ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำน

ของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น

ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัแต่ละรำยกำร บรษัิทค�ำนึงถงึเนือ้หำของ

ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรในเรือ่ง

ที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อ

ข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้จำกงำนค่ำบริกำรพัฒนำระบบโดยอ้ำงอิงกับขั้นควำมส�ำเร็จของงำนพัฒนำระบบตำมสัญญำ 

เมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนพัฒนำระบบตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ขั้นควำมส�ำเร็จของงำนพัฒนำระบบถูกก�ำหนด

โดยพิจำรณำจำกกำรส�ำรวจและประมำณกำรโดยผู้เชี่ยวชำญโครงกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำร

ประมำณขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนโดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์ในอดตีและข้อมลูทีไ่ด้รบัจำกผูเ้ชีย่วชำญโครงกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ประมาณการต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ

บริษัทและบริษัทย่อยประมำณกำรต้นทุนค่ำบริกำรพัฒนำระบบของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของงำนพัฒนำระบบ 

ที่ต้องใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถงึค่ำแรงและค่ำโสหุย้ทีต้่องใช้ในกำรให้บรกิำรพฒันำระบบ กบักำรพจิำรณำถงึแนวโน้มของกำร

เปล่ียนแปลงรำคำสินค้ำ ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

และทุกครำวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 
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ส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการ

ฝ่ำยบรหิำรได้ท�ำกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้จำกโครงกำรแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรต้นทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำของ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และสภำวะ

กำรณ์ปัจจุบัน

สัญญาเช่า 

ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนหรอืสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพนิจิในกำร

ประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำเพือ่พจิำรณำว่ำบรษิทัและบรษิทัย่อยได้โอนหรือรบัโอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิ

ขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดตี อำยขุองหนีท่ี้คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอื ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพนิจิในกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะ

เกดิขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืนัน้ โดยค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัพจิำรณำจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกตขิองธรุกจิ

หักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคง

เหลือเมือ่เลิกใช้งำนของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่หำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำก

กำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี 

ทีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทและบรษิทัย่อย จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง 

ชั่วครำวและขำดทุนน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้

รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอำศยัข้อ

สมมตฐิำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต อตัรำมรณะ และอัตรำกำรเปลีย่นแปลง

ในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น
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คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดี 

ทีถ่กูฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้จงึจะไม่ได้บนัทกึประมำณกำรหนีส้นิดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ

รำยงำน อย่ำงไรก็ตำม ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทำงอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด 
   (มหำชน)) และกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทร่วม

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทำงอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด 
   (มหำชน)) และกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด กรรมกำรร่วมกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 ผู้บริหำรส�ำคัญ บุคคลที่มีอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน

5.2 นโยบายการก�าหนดราคา

   บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรับรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

รำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบ - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผล - ตำมที่ประกำศจ่ำย

ดอกเบี้ยรับ - ตำมที่สัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้ำและบริกำร - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่ำย - ตำมที่สัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกัน - รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร - ตำมที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้น
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5.3 รายการธุรกิจในระหว่างปี

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกิจทีส่�ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั รำยกำรธรุกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลกนัระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืกจิกำรทีเ่ก่ียวข้องกนัเหล่ำนัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกตธิรุกจิ

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกบับคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รำยได้จำกกำรขำย - - 16,428 -

รำยได้เงินปันผล - - 2,300 22,641

รำยได้อื่น - - 72 422

ซื้อสินค้ำและบริกำร - - 4,036 1,424

ดอกเบี้ยจ่ำย - - 2,070 2,070

ค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกัน - - - 111

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,013 32,830 24,281 22,472

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 408 309 101 83

 รวม 37,421 33,139 24,382 22,555

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 

เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งนี้ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคล 

ที่ก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำย

แรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ
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5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   บริษัทย่อย

      บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) - - - 26

      บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด - - 10,875 -

      บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด - - 1,213 -

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

      บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด 30,900 30,900 - -

   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

      กรรมกำรของบริษัทย่อย 58 58 - -

รวม 30,958 30,958 12,088 26

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   บริษัทย่อย

      บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) - - 1,894 1,121

      บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด - - 9,543 12,975

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

      บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด 31,214 31,276 - -

   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

      กรรมกำรของบริษัทย่อย 1,756 1,756 - -

รวม 32,970 33,032 11,437 14,096
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรเปลีย่นแปลงของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย

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

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (40,000) - - (40,000)

 สุทธิ - - - -

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย

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

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (40,000) - - (40,000)

 สุทธิ - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยข้ำงต้นคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 12.00 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินให้กู้ยืม 

ที่ไม่มีหลักประกันและมีก�ำหนดให้ช�ำระคืนภำยในเดือนธันวำคม 2559 ถึงมกรำคม 2560 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหยุดรับรู้

รำยได้ดอกเบี้ยแล้ว
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 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  

สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด 35,000 - - 35,000

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด 35,000 - - 35,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยข้ำงต้นคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5.80 ถึง 6.00 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืม 

ที่ไม่มีหลักประกันและมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำม

5.5 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภำระจำกกำรค�้ำประกันให้กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 18 และ 30.5

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

    เงินสดในมือ 13 18 3 9

    เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - บัญชีกระแสรำยวัน 3,934 25,274 1,792 11,460

- บัญชีออมทรัพย์ 57,661 187,562 17,005 138,312

- บัญชีประจ�ำ 2,852 2,294 1,634 1,271

      รวม 64,460 215,148 20,434 151,052

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงนิฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถงึ 1.30 ปี 

และร้อยละ 0.125 ถึง 1.30 ต่อปี ตำมล�ำดับ
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7.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - - -
เกินก�ำหนดช�ำระ
    ไม่เกิน 1 เดือน - - 1,042 -
    1 - 2 เดือน - - 239 -
    2 - 3 เดือน - - 3,650 -
    3 - 6 เดือน - - 5,944 -
    6 - 12 เดือน - - - -
    12 เดือนขึ้นไป 15,032 15,032 - -
      รวม 15,032 15,032 10,875 -
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,064) (12,064) - -
      รวม 2,968 2,968 10,875 -
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ 185,933 169,374 165,089 166,994
ตั๋วเงินรับกำรค้ำ 14,434 2,161 2,300 -
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 167,240 111,556 90,129 18,121
เกินก�ำหนดช�ำระ
    ไม่เกิน 1 เดือน 53,454 44,330 21,455 12,588
    1 - 2 เดือน 7,216 15,543 5,717 3,671
    2 - 3 เดือน 22,617 13,171 10,778 7,345
    3 - 6 เดือน 7,299 12,991 4,778 9,309
    6 - 12 เดือน 12,887 38,528 11,094 35,102
    12 เดือนขึ้นไป 6,330 6,342 6,125 6,125
      รวม 477,410 413,996 317,465 259,255
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (111,194) (127,900) (105,504) (124,384)
      รวม 366,216 286,096 211,961 134,871
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 369,184 289,064 222,836 134,871
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 32,542 32,542 1,213 26
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,484) (2,484) - -
      รวม 30,058 30,058 1,213 26
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,431 14,103 14,991 13,666
รวมลูกหนี้อื่น 45,489 44,161 16,204 13,692
     รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 414,673 333,225 239,040 148,563
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือยกมำต้นปี 142,448 134,307 124,384 117,691

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 2,374 8,141 - 6,693

ตัดหนี้สูญ (18,880) - (18,880) -

ยอดลดลงในระหว่ำงปี (200) - - -

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 125,742 142,448 105,504 124,384

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมค่ีำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัรำยได้ทีย่งัไม่เรยีกช�ำระของงำนโครงกำรสญัญำจ้ำง

เหมำจ�ำนวน 1 โครงกำรและ 3 โครงกำร เป็นจ�ำนวนเงนิ 99 ล้ำนบำทและ 124 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำร

ดงักล่ำวมรีะยะเวลำเกินกว่ำก�ำหนดระยะเวลำส่งมอบงำนตำมสญัญำและบรษิทัได้รบัหนงัสอืบอกเลกิสญัญำจ้ำงเหมำจำกผูว่้ำจ้ำง 

นอกจำกน้ี บริษัทได้ประมำณกำรค่ำปรับตำมสัญญำและค่ำรื้อถอนเป็นจ�ำนวนเงินรวม 21.55 ล้ำนบำท และ 26.97 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ

8.  ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

ถึงก�าหนดช�าระเกิน
กว่าหนึ่งปี เกินก�าหนดช�าระ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ตำมสัญญำผ่อนช�ำระ 88,496 76,479 357,139 396,791 360 480 445,995 473,750

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (12,604) (8,293) (31,653) (50,279) - - (44,257) (58,572)

 ภำษีขำยรอตัดบัญชี (5,662) (4,857) (23,364) (25,958) - - (29,026) (30,815)

   รวม 70,230 63,329 302,122 320,554 360 480 372,712 384,363

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - (360) (480) (360) (480)

ลูกหนี้ตำมสัญญำผ่อนช�ำระ - สุทธิ 70,230 63,329 302,122 320,554 - - 372,352 383,883
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ (สทุธจิำกดอกเบีย้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได้) จ�ำแนกตำมอำยหุนีไ้ด้ดงันี้

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

อำยุหนี้ค้ำงช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 372,352 378,268

เกินก�ำหนดช�ำระ

   1 - 3 เดือน - 5,615

   3 - 6 เดือน - -

   6 - 12 เดือน - -

   12 เดือนขึ้นไป 360 480

   รวม 372,712 384,363

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (360) (480)

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ - สุทธิ 372,352 383,883

สัญญำผ่อนช�ำระของบริษัทมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยประมำณ 39 - 101 เดือน และมีก�ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเท่ำกันทุกงวด

9. สินค้าคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินค้ำส�ำเร็จรูป 46,258 59,174 2,143 2,861

งำนระหว่ำงท�ำ 31,434 46,903 22,664 39,224

วัสดุหีบห่อ - 350 - 350

สินค้ำระหว่ำงทำง 1,594 65 - 1

   รวม 79,286 106,492 24,807 42,436

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (26,365) (24,916) (1,582) (1,131)

   สุทธิ 52,921 81,576 23,225 41,305
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

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

ยอดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่ำงปี 1,449 9,164 451 (128)

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 26,365 24,916 1,582 1,131

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทุนขำย

   ส�ำหรับปี 1,449 9,164 451 -

มูลค่ำกำรกลับรำยกำรมูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่ปรับลดลง

   ส�ำหรับปี - - - 128

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,959 1,484 608 414

ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 4,034 8,958 2,741 7,008

ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำย 12,146 8,665 9,614 7,199

ลูกหนี้กรมสรรพำกร 2,133 4,223 721 3,879

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 3,742 360 1 130

อื่น ๆ 660 257 480 108

   รวม 24,674 23,947 14,165 18,738

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก

ธนำคำร (หมำยเหตุ 18) และหนังสือค�้ำประกันที่ธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัทและบริษัทย่อย
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ

งบการเงินรวม

ทุนช�าระแล้ว (พันบาท) อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2562 2561 2562 2561

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ำกัด 
(ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน)) บริหำรและก�ำจัดขยะ 55,000 55,000 22.80 22.80

ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินรวม

วิธีราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ำกัด 15,000 13,750 4,105 5,463 - - 4,105 5,463

12.2 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินรวม

2562 2561

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ำกัด (2,608) (2,378)

12.3  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

12.3.1 สรุปรายการฐานะการเงิน

พันบาท

2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,604 3,103

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,506 51,808

หนี้สินหมุนเวียน (41,421) (32,911)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (250) (150)

สินทรัพย์สุทธิ 16,439 21,850
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12.3.2 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบาท

2562 2561

รำยได้ 13,331 8,643

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (10,412) (11,553)

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (10,412) (11,553)

12.3.3 กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบการเงินรวม

พันบาท

2562 2561

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 16,439 21,850

สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 25.00 25.00

ค่ำควำมนิยม - -

กำรปรับปรุงอื่น - -

มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 4,105 5,463

ระหว่ำง ปี 2562 บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ�ำกัดมีกำรเรียกช�ำระค่ำหุ้นจ�ำนวน 1.25 ล้ำนบำท บริษัทย่อยได้จ่ำยช�ำระค่ำหุ้นที่

เรียกช�ำระดังกล่ำวแล้ว

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว (พันบาท) อัตราส่วนร้อยละของการลงทุน

2562 2561 2562 2561

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) 50,000 50,000 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด 2,500 2,500 92.00 92.00

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด 35,000 35,000 99.99 99.99

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 10,000 10,000 50.99 50.99
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ชื่อบริษัท

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน) 45,568 45,568 - - 45,568 45,568

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด 2,300 2,300 - - 2,300 2,300

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ำกัด 50,410 50,410 (3,428) (2,840) 46,982 47,570

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 5,100 5,100 (5,100) (5,100) - -

   รวม 103,378 103,378 (8,528) (7,940) 94,850 95,438

ปี 2562

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรครัง้ที ่4/2562 ของบริษทั อนิเทลลเิจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ�ำกดั 

มมีตอินมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 - 31 ตลุำคม 2562 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ำย

ปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 10 บำท หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 2.50 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 ธันวำคม 2562

ปี 2561

เมือ่วันที ่3 เมษำยน 2561 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 ของบรษิทั ไอท ีกรนี จ�ำกดั (มหำชน) อนมุตักิำรจ่ำยปันผลจำกผล

กำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึ 31 ธนัวำคม 2560 ให้แก่ผูถ้อืหุ้น โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.16 บำท 

หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท

เมือ่วนัที ่18 เมษำยน 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบรษิทั ไออำร์ซพีี คลำวด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด มมีตเิป็นเอกฉนัท์

อนมุตักิำรเลกิบรษิทัเนือ่งจำกบรษิทั ไออำร์ซพี ีคลำวค์ เซอร์วสิ จ�ำกัด ตัง้ขึน้มำเพือ่ประกอบกจิกำรตำมโครงกำรซึง่ปัจจบัุนโครงกำรได้

เสรจ็สิน้ลงแล้ว และได้ด�ำเนนิกำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์แล้ว เมือ่วนัที ่2 พฤษภำคม 2561 

และจดทะเบียนเสร็จกำรช�ำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2561

เมื่อวันท่ี 18 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด 

มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 8.76 บำท 

หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 8.76 ล้ำนบำท และมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 7.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

10.00 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2.50 ล้ำนบำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ�ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 118



14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อำคำร 1,135 - - - 1,135

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ 12,508 5,174 - - 17,682

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 72,955 7,225 (5,417) - 74,763

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง 7,077 2,258 (1,482) - 7,853

เครื่องมือเครื่องใช้ 111 - (14) - 97

อุปกร์ส�ำหรับงำนบริกำร - 686 - - 686

ยำนพำหนะ 7,851 - - - 7,851

    รวมรำคำทุน 102,652 15,343 (6,913) - 111,082

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (1,135) - - - (1,135)

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ (11,289) (637) - - (11,926)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (59,152) (6,651) 4,188 - (61,615)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง (5,878) (594) 1,479 - (4,993)

เครื่องมือเครื่องใช้ (111) - 14 - (97)

อุปกร์ส�ำหรับงำนบริกำร - (140) - - (140)

ยำนพำหนะ (4,197) (1,570) - - (5,767)

    รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม (81,762) (9,592) 5,681 - (85,673)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  20,890 25,409
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พันบาท

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน 
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อำคำร 1,135 - - - 1,135

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ 12,415 93 - - 12,508

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 64,307 8,952 (304) - 72,955

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

เครื่องมือเครื่องใช้ 111 - - - 111

ยำนพำหนะ 7,851 - - - 7,851

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

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (1,135) - - - (1,135)

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ (10,790) (499) - - (11,289)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (52,534) (6,875) 257 - (59,152)

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

เครื่องมือเครื่องใช้ (111) - - - (111)

ยำนพำหนะ (2,627) (1,570) - - (4,197)

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

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  20,904 20,890

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 120



พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - 1,015

อำคำร 1,135 - - 1,135

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ 7,796 - - 12,305

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 13,045 (1,976) - 11,727

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง 4,799 (1,472) - 5,469

เครื่องมือเครื่องใช้ 97 - - 97

ยำนพำหนะ 4,764 - - 4,764

   รวมรำคำทุน 32,651 (3,448) - 36,512

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (1,135) - - - (1,135)

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ (7,748) (111) - - (7,859)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (11,877) (477) 1,971 - (10,383)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง (4,771) (172) 1,471 - (3,472)

เครื่องมือเครื่องใช้ (97) - - - (97)

ยำนพำหนะ (2,118) (952) - - (3,070)

   รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม (27,746) (1,712) 3,442 - (26,016)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  4,905 10,496
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2560

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอ
(โอนออก)

ราคาทุน

ที่ดิน 1,015 - - - 1,015

อำคำร 1,135 - - - 1,135

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ 7,738 58 - - 7,796

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 12,551 584 (90) - 13,045

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง 5,047 - (248) - 4,799

เครื่องมือเครื่องใช้ 97 - - - 97

ยำนพำหนะ 4,764 - - - 4,764

   รวมรำคำทุน 32,347 642 (338) - 32,651

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (1,135) - - - (1,135)

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเช่ำ (7,738) (10) - - (7,748)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (11,417) (550) 90 - (11,877)

เครื่องตกแต่งติดตั้งและติดตั้ง (5,009) (10) 248 - (4,771)

เครื่องมือเครื่องใช้ (97) - - - (97)

ยำนพำหนะ (1,165) (953) - - (2,118)

   รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม (26,561) (1,523) 338 - (27,746)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  5,786 4,905

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

 ต้นทุนขำย 4,855 4,728 76 103

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 4,737 4,610 1,636 1,420

   รวม 9,592 9,338 1,712 1,523

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 3,181 (125) 22 -

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (9) (1) (7) (1)

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 122



ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์ที่หักค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยัง

คงใช้งำนอยู่ มีมูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมจ�ำนวน 64.43 ล้ำนบำท และ 63.27 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทมีจ�ำนวน 

21.48 ล้ำนบำท และ 24.32 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมยีำนพำหนะและเครือ่งใช้ส�ำนกังำน ซึง่ได้มำภำยใต้สญัญำเช่ำกำร

เงนิมมีลูค่ำตำมบญัชจี�ำนวนเงนิ 3 ล้ำนบำท และ 4 ล้ำนบำท (ส�ำหรบับรษิทัมจี�ำนวนเงนิ 3 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดบั

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน 
(โอนออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป 3,990 - - - 3,990

โปรแกรมส�ำเร็จรูประหว่ำงติดตั้ง - - - - -

   รวมรำคำทุน 3,990 - - - 3,990

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

  ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป (1,255) (703) - - (1,958)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ  2,735 2,032

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน
(โอนออก)

ราคาทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป 3,990 - - - 3,990

โปรแกรมส�ำเร็จรูประหว่ำงติดตั้ง - - - - -

   รวมรำคำทุน 3,990 - - - 3,990

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

  ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป (541) (714) - - (1,255)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ  3,449 2,735

รายงานประจ�าปี 2562 123



พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน 
(โอนออก)

ราคาทุน

   ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป 331 - - - 331

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

   ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป (220) (52) - - (272)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ  111 59

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น ลดลง รับโอน 
(โอนออก)

ราคาทุน

   ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป 331 - - - 331

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

   ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�ำเร็จรูป (168) (52) - - (220)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -สุทธิ  163 111

16. สิทธิการเช่า

สิทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 789 1,650

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี (789) (861)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม - 789

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 124



17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

และ 2561 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

ประมำณกำรค่ำเบี้ยปรับโครงกำร 8,199 (8,199) - -

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 3,921 (1,629) (1,450) 842

   รวม 12,120 (9,828) (1,450) 842

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สนิทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (190) (196) - (386)

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย (131) 53 - (78)

   รวม (321) (143) - (464)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 11,799 378

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

ประมำณกำรค่ำเบี้ยปรับโครงกำร 7,594 605 - 8,199

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 3,136 544 241 3,921

   รวม 10,730 1,149 241 12,120

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :

ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ (167) 23 - (190)

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย (196) (65) - (131)

   รวม (363) (42) - (321)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 10,367 11,799
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2562ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

ประมำณกำรค่ำเบี้ยปรับโครงกำร 8,199 (8,199) - -

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 2,935 (1,485) (1,450) -

   รวม 11,134 (9,684) (1,450) -

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (76) (262) - (338)

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย (131) 53 - (78)

   รวม (207) (209) - (416)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 10,927 (416)

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

ประมำณกำรค่ำเบี้ยปรับโครงกำร 7,594 605 - 8,199

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 2,475 460 - 2,935

   รวม 10,069 1,065 - 11,134

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (58) 18 - (76)

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย (196) (65) - (131)

   รวม (254) (47) - (207)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 9,815 10,927

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 126



18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้น 358,407 295,117 300,362 231,573

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 20,237 80,357 - 4,147

   รวม 378,644 375,474 300,362 235,720

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบรษัิทย่อยมวีงเงนิสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งมจี�ำนวนรวม 552 ล้ำนบำท 

และ 652 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทมีจ�ำนวน 353 ล้ำนบำท และ 406 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 

ทรัสต์รีซีทมีก�ำหนดระยะเวลำ 3 - 92 วัน และ 10 - 100 วัน ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.900 - 5.275 ต่อปี และ 

ร้อยละ 4.000 - 4.750 ต่อปี ตำมล�ำดับ

วงเงนิสินเชือ่ดงักล่ำวของบรษิทัมหีลกัทรัพย์ค�ำ้ประกนัเป็นบญัชเีงนิฝำกประจ�ำและบญัชเีงนิฝำกออมทรัพย์ของบริษทั ส�ำหรบั

วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยบริษัทและมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันเป็นบัญชีเงินฝำกประจ�ำและบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์

ของบริษัทย่อย

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 156,585 189,134 87,589 144,724

- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 14,491 14,575 5,432 10,183

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 75,332 70,512 59,447 52,438

- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 18,470 18,457 5,982 3,913

   รวม 264,878 292,678 158,450 211,258
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบด้วย

 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,569 3,163 1,213 2,420

หัก ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (62) (202) (43) (157)

   รวม 1,507 2,961 1,170 2,263

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (1,250) (1,454) (1,055) (1,093)

   สุทธิ 257 1,507 115 1,170

บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ

ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 1,250 54 1,304 1,454 141 1,595

ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระหลังจำก

   หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 257 8 265 1,507 62 1,569

   รวม 1,507 62 1,569 2,961 203 3,164

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ

ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 1,055 40 1,095 1,093 114 1,207

ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระหลังจำก

   หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 115 3 118 1,170 157 1,327

   รวม 1,170 43 1,213 2,263 271 2,534

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินเพ่ือเช่ำยำนพำหนะและอปุกรณ์กบับรษิทั

ลิสซิ่งในประเทศหลำยแห่ง คงเหลือจ�ำนวน 5 สัญญำและ 6 สัญญำ โดยเป็นของบริษัทมีจ�ำนวน 2 สัญญำ และ 2 สัญญำ มูลค่ำตำม

สญัญำรวมเป็นเงนิ 5 ล้ำนบำทและ 5 ล้ำนบำท ระยะเวลำผ่อนช�ำระ 48 เดอืน จ่ำยช�ำระรวมงวดละ 0.10 ล้ำนบำทและ 0.10 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ และของบริษัทย่อยจ�ำนวน 3 สัญญำและ 4 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็นเงิน 1 ล้ำนบำทและ 3 ล้ำนบำท ระยะเวลำ

ผ่อนช�ำระ 48 เดือน จ่ำยช�ำระรวมงวดละ 0.02 ล้ำนบำท และ 0.07 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 128



21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 149,253 202,334

หัก ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย (392) (656)

   สุทธิ 148,861 201,678

หัก เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (48,400) (52,736)

   ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่ำหนึ่งปีซึ่งแสดง

      เป็นหนี้สินหมุนเวียน (100,461) (148,942)

เงินกู้ยืมระยะยำว  - สุทธิ - -

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

เงนิกู้ยมื

พันบาท

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31
ธันวาคม 
2561

เพ่ิมขึน้ 
ระหวา่งปี

ตดัจ�าหนา่ย
คา่ธรรมเนยีม
ทางการเงิน

จา่ยคา่
ธรรมเนยีม
ทางการเงิน

ลดลง 
ระหวา่งปี

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 

2562

ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 197,278 - 264 - (48,681) 148,861

ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย 

   จ�ำกัด (มหำชน) 4,400 - - - (4,400) -

   รวม 201,678 - 264 - (53,081) 148,861

เงนิกูยื้ม

พันบาท

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 
2560

เพ่ิมข้ึน 
ระหว่างปี

ตดัจ�าหนา่ย
ค่าธรรมเนยีม
ทางการเงิน

จา่ยค่า
ธรรมเนียม
ทางการเงิน

ลดลง ระหว่าง
ปี

ณ วันท่ี
31 ธนัวาคม 

2561

ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 82,832 150,204 322 - (36,080) 197,278

ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย 

   จ�ำกัด (มหำชน) 14,699 - - - (10,299) 4,400

   รวม 97,531 150,204 322 - (46,379) 201,678
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ในเดือนพฤษภำคม 2559 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดยสำระส�ำคัญของเงินกู้ยืม 

ดังกล่ำวมีดังนี้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม 1 : 70 ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบี้ย   : ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี

ก�ำหนดช�ำระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560

จ�ำนวนเงินกู้ยืม 2 : 30 ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบี้ย   : ร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี

ก�ำหนดช�ำระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2560

ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ�ำกัด (มหำชน) โดยสำระส�ำคัญของ

เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีดังนี้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม  : 30 ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบี้ย   : ร้อยละ MLR-3.52 แต่ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 5.0 ต่อปี

ก�ำหนดช�ำระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดยสำระส�ำคัญของเงินกู้ยืม 

ดังกล่ำวมีดังนี้

จ�ำนวนเงินกู้ยืม  : 143 ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบี้ย   : ร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี

ก�ำหนดช�ำระคืน  : ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวซึ่งได้เบิกใช้เงินกู้แล้วเต็มจ�ำนวน 

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมข้ำงต้นระบุให้บริษัทต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดต่ำง ๆในสัญญำ เช่น กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็น

ไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ กำรโอนสิทธิกำรรับเงินตำมสัญญำบริกำรฉบับหนึ่ง กำรไม่ด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ 

และกำรไม่ด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรในกิจกำรของบริษัท ซึ่งท�ำให้อ�ำนำจกำรควบคุมกิจกำรเปลี่ยนไป ยกเว้นภำยใต้เงื่อนไข

บำงประกำร

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิทัไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขเรือ่งกำรด�ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีร่ะบใุนสญัญำเงนิกูข้องธนำคำร

กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ได้ ต่อมำเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 บริษัทได้รับจดหมำยจำกธนำคำรแจ้งว่ำธนำคำรตกลง

ยินยอมผ่อนปรนข้อก�ำหนดเง่ือนไขทำงกำรเงินดังกล่ำวในปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของเงินกู้ยืมดังกล่ำวจำกธนำคำรเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ทั้งจ�ำนวนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขเรื่องกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ระบุในสัญญำเงินกู้ของ

ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ได้ ต่อมำเม่ือวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทได้รับจดหมำยจำกธนำคำรแจ้งว่ำ

ธนำคำรตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อก�ำหนดเง่ือนไขทำงกำรเงินดังกล่ำวในปี 2561 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ของเงินกู้ยืมดังกล่ำวจำกธนำคำรเป็นหนี้

สินหมุนเวียนทั้งจ�ำนวนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 19,603 15,682 14,677 12,377

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี (2,500) - - -

โอนกลับผลประโยชน์พนักงำน - - - -

ต้นทุนบริกำรและดอกเบี้ยในอดีต

   - กำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1,976 - 1,248 -

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยระหว่ำงปี 3,102 2,718 2,044 2,300

ผล (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

   หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (7,250) 1,203 (7,250) -

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี 14,931 19,603 10,719 14,677

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ต้นทุนบริกำรในอดีต 1,976 - 1,248 -

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน

   ต้นทุนขำย 128 88 128 88

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,472 2,286 1,612 1,942

   ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 502 344 304 270

3,102 2,718 2,044 2,300

   รวม 5,078 2,718 3,292 2,300
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ผล (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผล (ก�ำไร) ขำดทุนที่เกิดจำก

   กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ - 1,030 - -

   กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน (532) 305 (532) -

   ประสบกำรณ์ (6,718) (132) (6,718) -

   รวม (7,250) 1,203 (7,250) -

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตรำคิดลด

  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (744) (608) (487) (422)

   ลดลงร้อยละ 0.5 805 748 522 454

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

   เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 830 777 549 469

   ลดลงร้อยละ 0.5 (776) (614) (517) (440)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน

   เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (912) (728) (598) (516)

   ลดลงร้อยละ 0.5 727 569 380 337
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ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

อัตรำคิดลด 2.92 - 3.23 2.92 2.81 - 3.23 2.81

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 7.50 - 8.76 7.50 8.76- 8.81 8.81

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน 0 - 43 0 - 43 0 - 43 0 - 43

อัตรำกำรทุพพลภำพ 10.00 ของอัตรำ
มรณะ

10.00 ของอัตรำ
มรณะ

10.00 ของอัตรำ
มรณะ

10.00 ของอัตรำ
มรณะ

อัตรำมรณะ 100.00 ของอัตรำ
มรณะไทยปี 2560 

100.00 ของอัตรำ
มรณะไทยปี 2560 

100.00 ของอัตรำ
มรณะไทยปี 2560 

100.00 ของอัตรำ
มรณะไทยปี 2560 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ 

เป็นจ�ำนวนประมำณ 0.00 ล้ำนบำท และ 1.08 ล้ำนบำท (ส�ำหรบับรษิทัเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 0.00 ล้ำนบำท และ 1.08 ล้ำนบำท) 

ตำมล�ำดับ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบรษิทั

และบริษัทย่อยประมำณ 13 - 19 ปี และ 13 - 19 ปี (ส�ำหรับบริษัทประมำณ 13 ปี และ 13 ปี) ตำมล�ำดับ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 โดยก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี

นำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส�ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท�ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน 

จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจ

จำนุเบกษำเป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยรับ

รู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรขำดทุน

23. ส�ารองตามกฎหมาย

ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็น

ทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหักด้วยขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผล บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่ำซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป 454,195 526,154 35,361 4,587

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ 31,483 74,110 18,079 78,448

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 857 1,302 636 771

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 110,664 110,636 54,246 53,640

ค่ำเสื่อมรำคำ 9,592 9,337 1,712 1,523

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1,492 1,575 841 913

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 7,118 3,547 4,487 1,036

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,800 7,980 (196) 6,532

ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงเหมำโครงกำร 122 7,128 122 7,128

ค่ำใช้จ่ำยประเมินภำษี 58,319 - 58,319 -

25. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

25.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ  2561 ประกอบด้วย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ปีที่แสดงอยุ่ในก�ำไรขำดทุน :

   ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปัจจุบัน :

     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 2,978 5,529 - -

      รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล

      ของปีก่อน 17,223 - 17,223 -

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :

   กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว

       ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร 9,970 (1,191) 9,894 (1,111)

   รวม 30,171 4,338 27,117 (1,111)

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�ำไรขำดทุน

   เบ็ดเสร็จอื่น :

       ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

        ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

           คณิตศำสตร์ประกันภัย 1,450 (241) 1,450 -

   รวม 1,450 (241) 1,450 -
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25.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส�ำหรับปี (74,383) (56,496) (77,395) (39,096)

อัตรำภำษีที่ใช้ (%) 20% 20% 20% 20%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค�ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (14,877) (11,299) (15,479) (7,819)

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 17,223 - 17,223 -

รำยกำรกระทบยอด

   ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน�ำมำหักใน

      กำรค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

         - ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณ

           ก�ำไรทำงภำษี 12,971 3,578 11,182 2,320

   ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือก�ำไรที่ไม่ต้องน�ำมำ

      ค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

        - รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - (97) (460) (4,528)

   ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (118) (207) (90) (112)

   ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 5,044 12,363 4,973 9,028

   โอนกลับประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับรู้สินทรัพย์ภำษี

      เงินได้รอตัดบัญชี 9,828 - 9,684 -

   อื่นๆ 100 - 84 -

รวมรำยกำรกระทบยอด 27,825 15,637 25,373 6,708

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 30,171 4,338 27,117 (1,111)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมผีลขำดทนุทำงภำษสีะสมทีย่งัไม่ได้ใช้เป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 113.92 ล้ำนบำท 

และ 88.70 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 70.01 ล้ำนบำทและ 45.14 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ ซ่ึงบริษัทและ 

บรษิทัย่อยไม่ได้บนัทกึสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีำกผลขำดทนุทำงภำษดีงักล่ำว เนือ่งจำกยงัมคีวำมไม่แน่นอนว่ำบรษิทัและ

บริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์
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25.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่และอตัราภาษทีีใ่ช้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2562 2561

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี (74,383) (56,496)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (14,877) 20.00 (11,299) 20.00

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 17,223 (23.15) - -

รำยกำรกระทบยอด 27,825 (37.41) 15,637 (27.68)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 30,171 (40.56) 4,338 (7.68)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี (77,395) (39,096)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (15,479) 20.00 (7,819) 20.00

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 17,223 (22.25) - -

รำยกำรกระทบยอด 25,373 (32.79) 6,708 (17.16)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 27,117 (35.04) (1,111) 2.84

26. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก�ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทั (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่)  

ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับงวดที่เป็นของบริษัทใหญ่ (พันบำท) (101,486) (51,525) (104,512) (37,984)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 254,300 254,300 254,300 254,300

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น) (0.40) (0.20) (0.41) (0.15)
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27. ส่วนงานด�าเนินงาน

ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด 

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมิน

ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทคือคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของโครงกำร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 2 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ประเภทโครงกำร

- ประเภทไม่ใช่โครงกำร

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสูงสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรตดัสินใจเกีย่วกบั 

กำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไร

หรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนิน

งำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน

กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรธุรกิจกับ

บุคคลภำยนอก
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รำยละเอยีดรำยได้และก�ำไร (ขำดทนุ) จ�ำแนกตำมส่วนงำนด�ำเนนิงำนส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มดีงันี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทโครงการ

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทไม่ใช่
โครงการ

ตัดบัญชี รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รำยได้

รำยได้ส่วนงำนด�ำเนินงำน

รำยได้รวม 408,650 411,739 567,489 669,463 (28,488) (11,296) 947,651 1,069,906

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - (28,488) - 28,488 - - -

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอก 408,650 411,739 539,001 669,463 - (11,296) 947,651 1,069,906

ผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำน 46,412 21,002 89,766 111,412 1,508 1,790 137,686 134,204

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (110,729) (76,847)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (60,325) (58,478)

ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 3,181 125

ดอกเบีย้รบั 1,088 1,070

ต้นทนุทำงกำรเงนิ (30,940) (28,510)

ค่ำเสือ่มรำคำและตัดจ�ำหน่ำย (11,094) (10,910)

หนีส้ญูและค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,801) (7,985)

โอนกลับขำดทุน/(ขำดทุน)จำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ (1,449) (9,165)

(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ (30,170) (4,338)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (104,553) (60,834)

สินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

พันบาท

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทโครงการ

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทไม่ใช่
โครงการ รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน รวม

สินทรัพย์ของส่วนงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 675,619 261,967 937,586 141,812 1,079,398

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

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน 

จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ส�ำหรบัปีวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบรษิทัย่อยมีรำยได้จำกลกูค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนสองรำย เป็นจ�ำนวนเงิน 

58 ล้ำนบำท และ 46 ล้ำนบำท และเป็นจ�ำนวนเงิน 216 ล้ำนบำท และ 130 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่มำจำกส่วนงำนธรุกจิประเภท

โครงกำร

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนส�ำหรับพนักงำนประจ�ำทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

พนกังำนและบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ำยสมทบเข้ำเงนิกองทนุตำมโครงกำรนีใ้นอตัรำร้อยละของเงนิเดอืนของพนกังำนแต่ละคน 

พนกังำนจะได้รบัส่วนทีบ่รษิทัสมทบตำมระเบยีบและข้อบงัคบัของเงนิกองทนุและตำมระยะเวลำกำรท�ำงำนกับบรษิทั บรษิทัและ

บรษิทัย่อยได้แต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทนุแห่งหนึง่เพือ่บรหิำรกองทนุตำมข้อก�ำหนดในพระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530

บริษทัและบรษิทัย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นจ�ำนวนเงนิ 

1.47 ล้ำนบำท และ 1.23 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 0.72 ล้ำนบำทและ 0.51 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ

29. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561  มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 

2562

กระแสเงินสด
เพ่ิม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่
เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 295,117 63,290 - 358,407

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 80,357 (60,120) - 20,237

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 201,678 (53,081) 264 148,861

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,961 (1,454) - 1,507

   รวม 580,113 (51,365) 264 529,012
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พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 

2561

กระแสเงินสด
เพ่ิม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่
เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 72,822 222,295 - 295,117

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

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 97,531 103,825 322 201,678

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

   รวม 266,649 312,954 510 580,113

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 

2562

กระแสเงินสด
เพ่ิม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่
เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 

2562เพ่ิมขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 231,573 68,789 - 300,362

เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 4,147 (4,147) - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 35,000 - - 35,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 201,678 (53,081) 264 148,861

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,263 (1,093) - 1,170

   รวม 474,661 10,468 264 485,393

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 

2561

กระแสเงินสด
เพ่ิม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่
เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 

2561เพ่ิมขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 71,000 160,573 - 231,573

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

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 35,000 - - 35,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 97,531 103,825 322 201,678

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

   รวม 249,312 225,027 322 474,661

* กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสุทธิรวมจ�ำนวนเงินสดรับและเงินสดช�ำระคืนในงบกระแสเงินสด

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 140



30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และการจ้างผู้รับเหมาช่วง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ออุปกรณ์ และกำรจ้ำง

ผู้รับจ้ำงช่วงเป็นจ�ำนวนเงินรวม 230 ล้ำนบำท และ 130 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทมีจ�ำนวนเงินรวม 223 ล้ำนบำทและ 

90 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้เข้ำท�ำสญัญำบรกิำรและสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนท่ีเกีย่วข้องกบักำรเช่ำทีด่นิ พืน้ทีใ่นอำคำร รถยนต์

และอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมจี�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำ

บริกำรและสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

จ่ำยช�ำระภำยใน

   ภำยใน 1 ปี 9,469 3,344 7,078 1,343

   มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,426 2,691 10,603 -

30.3 ภาระผูกพันหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสัญญำขำยอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรให้บริกำร

ออกแบบระบบ พัฒนำระบบ และบริกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่องเป็นจ�ำนวน 56 สัญญำและ 29 สัญญำ ตำมล�ำดับ มูลค่ำรวมตำม

สัญญำจ�ำนวนเงิน 550 ล้ำนบำท และจ�ำนวนเงิน 539 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทมีกำรส่งมอบงำนแล้วจ�ำนวนเงิน 287 ล้ำนบำท 

และจ�ำนวนเงิน 247 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยบริษัทจะต้องส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดในสัญญำ 

และบรษิทัจะต้องน�ำหนงัสอืค�ำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบตัติำมสญัญำ และในกรณทีีบ่รษิทั 

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ บริษัทจะถูกริบหลักประกันและต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษัิทมกีำรท�ำสญัญำว่ำจ้ำงเพือ่ด�ำเนนิงำนด้ำนกำรออกแบบระบบ พฒันำระบบ 

กำรจัดท�ำระบบรวมถงึกำรฝึกอบรมกบัผูร้บัช่วงต่อเป็นจ�ำนวน 43 สญัญำ และจ�ำนวน 18 สญัญำ ตำมล�ำดบั มลูค่ำรวมตำม

สัญญำจ�ำนวนเงนิ 135 ล้ำนบำท และจ�ำนวนเงนิ 81 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่บรษิทัได้จ่ำยช�ำระเงินตำมสัญญำแล้วจ�ำนวนเงนิ 

58 ล้ำนบำท และจ�ำนวนเงิน 39 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หำกผู้รับช่วงต่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำจะต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่ำเสียหำยต่อบริษัทตำมที่ก�ำหนด
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30.4 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัมหีนงัสอืค�ำ้ประกันซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมบรษิทัและบรษิทัย่อยจ�ำนวน

ประมำณ 364 ล้ำนบำท และ 522 ล้ำนบำท (ส�ำหรับบริษัทมีจ�ำนวนเงิน 349 ล้ำนบำทและ 507 ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ 

ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิรุกจิของบริษทับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค�้ำประกันกำรช�ำระคืนเงินรับล่วงหน้ำและเงินประกันผลงำน 278,184 352,928 263,134 337,878

ค�้ำประกันกำรประมูลงำน 85,365 169,240 85,365 169,240

ค�้ำประกันอื่น ๆ 170 170 170 170

   รวม 363,719 522,338 348,669 507,288

30.5 การค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีภำระผูกพันร่วมกับกรรมกำรของบริษัทจำกกำรค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย

แห่งหนึ่งในวงเงิน 190 ล้ำนบำท และ 199 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวน�ำวงเงินไปออกหนังสือค�้ำประกันธนำคำรให้

แก่บริษัทร่วมจ�ำนวน 15.05 ล้ำนบำท และ 15.05 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพื่อค�้ำประกันสัญญำของบริษัทร่วม

30.6 คดีฟ้องร้อง

(1) เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทและจ�ำเลยอีก 5 รำย โดยบริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 6 ต่อศำล

ทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศในข้อหำละเมดิลขิสทิธิ ์และเรยีกค่ำเสยีหำยเป็นจ�ำนวนเงนิ 378 ล้ำนบำท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระแล้วเสร็จ และค่ำใช้ประโยชน์ลิขสิทธิ์

เดือนละ 10 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะหยุดกำรละเมิดลิขสิทธิ์

 เนือ่งจำกคดดีงักล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และบรษิทัได้ยืน่

ค�ำให้กำรต่อศำลแล้วในวนัที ่8 มกรำคม 2561 และบรษิทัได้ยืน่ค�ำร้องคดัค้ำนค�ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวโจทก์ในวนัที่ 

29 มกรำคม 2561 และในวันที่ 27 สิงหำคม 2561 ศำลชั้นต้นได้มีกำรตัดสิน แต่ทำงโจทก์อุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่ำว และ

ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีกำรชี้สองสถำน และอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำร

ของบริษัทเชื่อมั่นว่ำบริษัทจะไม่ได้รับค่ำเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว บริษัทจึงยังมิได้บันทึก

ประมำณกำรหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกคดีควำมไว้ในบัญชี

(2) เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2560 อดีตพนักงำนคนหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศำลแรงงำนกลำง โดยเรียกค่ำชดเชยและค่ำจ้ำง

จ�ำนวนเงนิรวม 4.80 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัทีเ่ลกิจ้ำงเป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระแล้วเสรจ็

 เนื่องจำกคดีดังกล่ำวศำลแรงงำนได้พิพำกษำยกฟ้องแล้ว แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ และในวันที่ 1 เมษำยน 2562 มีกำรท�ำ

บนัทกึข้อตกลงระงบัข้อพพิำทเกีย่วกบักำรถอนฟ้องดังกล่ำว และในวนัท่ี 13 สงิหำคม 2562 ทำงโจทก์ได้ถอนอทุธรณ์

และศำลอุทธรณ์คดีช�ำนำญกำรพิเศษได้จ�ำหน่ำยคดีควำมออกจำกสำรระบบ

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 142



31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษทัย่อยบริหำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีอ่ำจเกิดขึน้ในสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนีส้นิทำงกำรเงนิตำมปกตธุิรกจิ 

โดยใช้ระบบกำรจดักำรและกำรควบคมุภำยในองค์กรโดยทัว่ไป และไม่ได้ประกอบธรุกรรมตรำสำรอนพัุนธ์ทำงกำรเงนิใด ๆ 

เพื่อกำรค้ำหรือกำรเก็งก�ำไร

31.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษทัและบริษทัย่อยมคีวำมเส่ียงด้ำนกำรให้สนิเช่ือทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ ลูกหนีภ้ำยใต้สญัญำผ่อนช�ำระ 

และเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำร

ในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำร

ให้สินเชื่อ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีฐำนของ

ลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือ

มูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

31.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกมีเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ 

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

เงินกู ้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ทัง้นีส้นิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตำมอตัรำตลำดหรือมอัีตรำดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกล้เคียง

กับอัตรำตลำดในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะ 

ไม่ส่งผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดของกจิกำร บรษิทัและบรษิทัย่อยมไิด้ใช้ตรำสำร

อนุพันธ์ทำงกำรเงินอื่นเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

2562

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,852 57,661 3,947 64,460 0.125 - 1.30

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 414,673 414,673 -

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ 372,352 - - 372,352 3.60 - 5.00

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน 100,795 - - 100,795 0.37 - 1.30

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 378,644 - 378,644 3.900 - 5.275

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 264,878 264,878 -

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1,507 - - 1,507 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - 148,861 - 148,861 MLR - 3.52 ถึง
MLR - 1.25

พันบาท

งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,294 187,562 25,292 215,148 0.125 - 1.30

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 333,225 333,225 -

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ 383,883 - - 383,883 4.00 - 5.00

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน 104,343 - - 104,343 0.55 - 1.30
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พันบาท

งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน   - 375,474 - 375,474 4.00 - 4.75

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 292,678 292,678 -

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 2,961 - - 2,961 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - 201,678 - 201,678 MLR - 3.52 ถึง
MLR - 1.25

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,634 17,005 1,795 20,434 0.125 - 1.30

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 239,040 239,040 -

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ 372,352 - - 372,352 3.60 - 5.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
   (ก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 40,000 - - 40,000 12.00

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน 71,295 - - 71,295 0.55 - 1.30

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 300,362 - 300,362 3.900 - 5.275

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 158,450 158,450 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 35,000 - - 35,000 5.80 - 6.00

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1,170 - - 1,170 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
- 148,861 - 148,861

MLR - 3.52 ถึง
MLR - 1.25
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,271 138,312 11,469 151,052 0.125 - 1.30

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 148,563 148,563 -

ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช�ำระ 383,883 - - 383,883 4.00 - 5.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
   (ก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 40,000 - - 40,000 12.00

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน 74,843 - - 74,843 0.37 - 1.10

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 235,720 - 235,720 4.00 - 4.75

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 211,258 211,258 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 35,000 - - 35,000 5.80 - 6.00

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 2,263 - - 2,263 3.27 - 9.17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
- 201,678 - 201,678

MLR - 3.52 ถึง
MLR - 1.25

31.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรซื้อหรือ

ขำยสนิค้ำทีเ่ป็นสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่ได้ท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพือ่ป้องกันควำม

เสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
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- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุล

เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2562
(พัน)

2561
(พัน)

2562
(พัน)

2561
(พัน)

2562 2561

(บาทต่อหนว่ยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1 6 1,637 1,249 30.1540 32.4498

ยูโร - - 2 - 33.7311 36.7620

ออสเตรเลีย - - 55 - 21.0492 22.4117

ลำวกีบ 1,383 6 - - 0.0034 0.0038

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2562
(พัน)

2561
(พัน)

2562
(พัน)

2561
(พัน)

2562 2561

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 5 586 1,073 30.1540 32.4498

ยูโร - - 2 - 33.7311 36.7620

ออสเตรเลีย - - 55 - 21.0492 22.4117

31.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีำรควบคมุควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัของเงนิสดและรำยกำรเทยีบ

เท่ำเงนิสดให้เพยีงพอต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมท้ังจดัหำวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ  

เพื่อส�ำรองในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสด

31.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด

หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ำมูลค่ำยตุธิรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับมูลค่ำตำมบัญชี

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม

และกำรด�ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 

2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 4.64 : 1 และ 3.14 : 1 ตำมล�ำดับ และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อ

ทุนเท่ำกับ 5.47 : 1 และ 3.09 : 1 ตำมล�ำดับ
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33. ทุนเรือนหุ้น

ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่15/2562 เมือ่วนัที ่19 ธันวำคม 2562 ได้มมีตอินมุตัใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุวสิำมญั

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563ดังนี้

- เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 66,236,520 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บำท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 254,299,746 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยังมิได้ออกจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 66,236,520 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

- เพือ่พจิำรณำอนมัุตกิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจ�ำนวน 76,289,923 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ 254,299,746 บำท 

เป็น 330,589,669 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ�ำนวน 76,289,923 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และให้

เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนดังกล่ำว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.58 บำท รวมมูลค่ำ 44,248,155 บำท

- เพือ่พจิำรณำกำรขอผ่อนผนัท�ำค�ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจกำรโดยอำศยัมติทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น (Whitewash) เนือ่งจำก

ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่ำนำยประชำ เหตระกูลและนำยแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลกระท�ำร่วมกัน (concert party) 

(“กลุ่มเหตระกลู”) มคีวำมประสงค์ทีจ่ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุดงักล่ำวตำมสดัส่วนทีถ่อือยู ่และจองซือ้เกนิสทิธ ิเป็นจ�ำนวนไม่

เกนิ 76,289,923 หุ้น คิดเป็นส่วนทีจ่องซือ้ตำมสทิธปิระมำณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกนิสทิธปิระมำณ 65,567,932 หุน้ 

ภำยใต้สมมุติฐำนว่ำหำกไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

กลุ่มเหตระกูล ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเกินร้อยละ 33.89 ซึ่งอำจเป็นผลให้ กลุ่มเหตระกูลก้ำวข้ำมจุดที่ต้องท�ำค�ำเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25

34. อื่นๆ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ�ำปี 2557 และภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ส�ำหรับปี 2557 - 2558 จำกกรมสรรพำกรจ�ำนวนเงินประมำณ 48 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถึงวันที่ 

30 พฤศจิกำยน 2562) ตำมล�ำดับ ส�ำหรับรำยจ่ำยต้องห้ำมตำมประมวลรัษฎำกรในปี 2557 กำรขอคืนภำษีซื้อและกำรน�ำส่งยอด

ภำษขีำยจำกกำรส่งออกในปี 2557 - 2558 ซึง่บรษิทัได้โต้แย้งค�ำสัง่ข้ำงต้นโดยต่อมำวนัที ่13 ธนัวำคม 2562 บรษิทัได้ยืน่อุทธรณ์

กำรประเมนิดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำอทุธรณ์ของกรมสรรพำกร (“คณะกรรมกำร”) ซึง่ ขณะนีค้�ำอยูร่ะหว่ำงกระบวนกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ต่อไป

บรษิทัประมำณหนีส้นิจำกกำรถกูประเมนิภำษดีงักล่ำวเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 58 ล้ำนบำท (รวมเบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ถงึวนัที่ 

30 พฤศจิกำยน 2562) และบริษัทได้บันทึกจ�ำนวนดังกล่ำวใน “ประมำณกำรหนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 และใน “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” จ�ำนวน 41 ล้ำนบำท และ “ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้” จ�ำนวน 17 ล้ำนบำท ในงบก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) 148






