




1∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 √ÿªº≈∑“ß°“√‡ß‘π·≈–°“√¥”‡π‘πß“π 

√“¬‰¥â√«¡ °”‰√ ÿ∑∏‘ 
หนวย : ลานบาท 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0 

 2557 2556 2555 

4,187.92 

6,651.55 

หนวย : ลานบาท 
800 

600 

400 

200 

0 

 2557 2556 2555 

547.82 

366.73 

637.15 

หนวย : ลานบาท 
 
   ß∫°“√‡ß‘π√«¡  

ขอมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2556 2555 

    (ปรับปรุงใหม) 

รวมสินทรัพย 4,167.95 4,630.66 3,686.34  

รวมหนี้สิน  1,486.65 2,194.50 2,227.31 

รวมสวนผูถือหุน 2,681.30 2,436.16 1,459.03 

รายไดรวม 6,651.55 6,023.23 4,187.92 

รวมคาใชจาย 5,807.64 5,286.04 3,687.55 

กำไรสุทธิสำหรับป 637.15 547.82 366.73 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.19 7.74 5.40 

จำนวนพนักงาน (คน) 308 292 286 

จำนวนหุน (หุน) ณ 31 ธันวาคม 206,320,897 206,320,897 68,773,636  

 

อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.65 2.04 1.60 

อัตรากำไรขั้นตน (%) 22.61% 23.91% 23.03% 

อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.58% 9.10% 8.76% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.55 0.90 1.53 

6,023.23 
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คุณเนตรนภิส อุนทรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานบริหารทั่วไป เปนตัวแทนบริษัทเขารวม  

“มอบอุปกรณ เพื่อตอยอดการศึกษาและวิจัยหุนยนต 

พรอมรับมอบโลหเกียรติคุณ” จาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในวันที่ 23 กันยายน 

2557 

คุณเนตรนภิส อุนทรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานบริหารทั่วไป พรอมดวย 

พนักงาน ทำบุญสรางกุฎิพระ ณ วัดนาใหม อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 

6 กรกฎาคม 2557 

คณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณกีฬา ในโครงการสนับสนุน 

สื่ออุปกรณในการเรียนรู...ใหนองๆ จากใจ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่  

5 สิงหาคม 2557 
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คุณเกรียงไกร นิศยันต กรรมการบริหาร บริษัท เคิรซ จำกัด เขารวมงาน

แถลงขาวการใหบริการ Wifi ฟรี พรอมท้ังไดรวมออกบูธภายในงาน “กิจกรรมทองโลกกวางกับ 

อินเทอรเน็ตเคิรซ” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม การปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ

ทำงาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 

คณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณกีฬาใหแก 

โรงเรียนบานนาใหม อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหาร

และพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันตักบาตร

อาหารแหงและปจจัยถวายแดพระสงฆ

เนื่องในวันขึ้นปใหม 2558 
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นายธนา ไชยประสิทธ 

ประธานกรรมการ 

นายศิริพงษ อุนทรพันธุ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการ 

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

นายพงษเทพ ผลอนันต 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายศรีภพ สารสาส 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

นายสุรพร รักตประจิต 

กรรมการ 

นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 

กรรมการ 

นายธนารักษ พงษเภตรา 

กรรมการอิสระ 

 

นายภิสัก จารุดิลก 

กรรมการ 

นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 

กรรมการ 

นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 

เลขานุการ 

นายกิจจา เหลาบุญชัย 

กรรมการ 
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ฝายบริการลูกคา 

ฝายการบริหารโครงการ 

ฝายบริการดานเทคนิค 

 

ฝายลูกคาสัมพันธ 

ฝายวิเคราะหผูลงทุน 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

คณะเจาหนาที่บริหาร 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานบริหารทั่วไป 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานบริการ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานการตลาด 

และการขาย 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานการเงิน 

และแผนงานยุทธศาสตร 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน 

ฝายควบคุมการเงิน 

และการบัญชี 

 

ฝายตรวจงบโครงการ 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายสตอกสินคา 

ฝายขายงาน 

ระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม 

ฝายการตลาด 

ฝายบริหารทรัพยากร 

บุคคลและธุรการ 

ฝายขายสวนงาน 

เอกชนและ 

สวนงานราชการ 

ศูนยฝกอบรม TRAIN 4 

กรรมการผูจัดการใหญ 

เลขานุการบริษัท 
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ฝายเชี่ยวชาญทาง 

เทคโนโลยีและบริการ 

ระบบงานสารสนเทศ 
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 สถานการณการคาภายในประเทศในป 2557 ที่ผานมา มีสภาวะความไมแนนอนจากหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน  

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท้ังภายในและภายนอกประเทศ จนสงผลกระทบตอเนื่องถึงภาคธุรกิจการคา เนื่องจาก 

กำลังซื้อที่หดหายไปอยางมากจากภาคการเกษตรที่มีราคาตกต่ำมาเปนระยะเวลายาวนาน ภาคการคาและอุตสาหกรรม  

ชลอการลงทุน ธุรกิจนอยใหญตางดิ้นรนเพื่อความอยูรอดในสถานการณที่มีความผกผันสูง และเปนท่ีคาดกันวาภาวะการณ 

ดังกลาวจะยังคงสงผลกระทบตอธุรกิจไทยตอไปในป 2558 นี้ไมมากก็นอย 

 ในรอบป 2557 ที่ผานมา บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก็ไมตางจากบริษัทอ่ืนๆ ที่ตอง

พยายามประคับประคองสถานการณใหผานพนอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไปใหได เราไดมีการปรับปรุงกลยุทธใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของอุตสหกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยการเพิ่มสัดสวนรายไดของธุรกิจบริการ (service contract) และ

ขยายฐานลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากขึ้น รวมท้ังการลงทุนกับพันธมิตรเพ่ือเขาสูธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และจากนโยบายของรัฐบาลไทยเรื่อง “Digital Economy” ที่คาดวาจะกระตุนการลงทุนดานไอซีทีของภาครัฐ นาจะสงผลดี 

ในป 2558 และปตอๆไป และเปนท่ีนายินดีเปนอยางยิ่งวา ความมุงมั่นในการทำงานอยางสม่ำเสมอไดทำใหผลประกอบการ  

ของบริษัทฯในป 2557 ดีที่สุดเปนประวัติการณ ยอดรายไดกวา 6 พันลานบาท ตองขอขอบคุณทุกฝายที่เกี่ยวของที่ชวย ใหเรา

มาถึงจุดหมายน้ีได 

 นอกจากน้ีบริษัทเรายงัไดรับเกียรติจาก Cisco Systems โดยไดรับรางวัล “Asean Partner of the Year 2014” ซึ่งเรา

เปนบริษัทไทยรายแรกที่ไดรับรางวัลนี้เปนการแสดงใหเห็นความสามารถของบริษัทในการบริหารและทำธุรกิจที่ไมใชเพียงแตมี

ยอดขายสูงสุดแตเพียงอยางเดียวตลอดหลายปท่ีผานมา แตหากตองสามารถดำรงคุณภาพในการใหบริการและสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคาโดยมีดัชนีชี้วัดตามมาตรฐานระดับโลกที่กำหนดโดยบริษัท Cisco Systems บริษัทไมสามารถไดรับรางวัลนี้ได

หากไมมีทีมงานท่ีดี ความพรอมของบุคลากรซ่ึงถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักท่ีปรับตัวเรียนรูเตรียมพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพตามปณิธาน “ความสำเร็จของทานคือ ความสำเร็จ

ของเรา” 
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 นอกจากการดำเนินธุรกิจแลว บริษัทยังใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและใหเปนไป

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน พรอมทั้งตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับการบริหารธุรกิจ 

ใหเติบโตและยั่งยืน โดยมุงสรางความรูความเขาใจเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและการมีสวนรวมของพนักงาน ใหมีความรับผิดชอบ

ตอส่ิงแวดลอมและสังคม และผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งการมีสวนรวมของลูกคา สังคม ชุมชน 

และผูที่มีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและนำไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 

 จากการที่บริษัทมุงมั่นในการดำเนินงานทุกดาน สงผลใหบริษัทไดรับการยอมรับและไววางใจจากผูถือหุน ลูกคา 

พันธมิตร ประชาชน ตลอดจนองคกรตางๆท้ังในและตางประเทศ อันสะทอนไดจากการไดรับรางวัลแหงความสำเร็จตางๆ ใน

รอบป 2557 ที่ผานมา ในนามคณะกรรมการและพนักงานบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงขอ

ขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

   

 นายธนา ไชยประสิทธ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 

 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ 

 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
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เรียน ทานผูถือหุน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา ผูบริหารและกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่อันจะ

พึงมีตอผูถือหุนของบริษัท ดวยความซื่อสตัยสุจริต ความรับผิดชอบ และไดบริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท 

 ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดย 1 ครั้งเปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี

ตัวแทนบริษัทเขารวมประชุมดวยและ 5 ครั้งเปนการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความ

เหมาะสม เพ่ือสอบถามความคืบหนาในการปฎิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ โดยมีกิจกรรมหลักสรุปไดดังนี้ 

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป กอนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบถาม และรับฟงคำช้ีแจงจากฝายบริหาร และผูสอบบัญชีในเร่ืองความถูกตองครบถวนของงบการเงิน 

และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบ

ตองบการเงินที่มีสาระสำคัญ เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงินเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

เพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงิน 

2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับ 

รายงานผลการตรวจสอบภายในป 2557 เรื่องระบบการจายเงินเดือน ระบบการจัดการและบริหารบุคคล ระบบควบคุม

การจัดซื้อ ระบบควบคุมการจายเช็ค ระบบควบคุมสินทรัพยถาวร ระบบตนทุนขาย ระบบควบคุมการบริหารสินคาคง

เหลือ และการติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอนๆ ที่จัดสอบทานและประเมินจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ดีไอเอ 

แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ 

เหมาะสมอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

3. ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่ง

สอดคลองกับขอกำหนดของทางการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4. ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ที่ผานมา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญใน

เรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย หรือกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฎิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็น

สมควรแตงตั้ง บริษัท ดีไอเอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ใหทำหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และทำ

√“¬ß“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
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รายงานตางๆ เพ่ือใชเปนประโยชนในการกำกับดูแลกิจการตามท่ีตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยมี นายวสันต สีหะวงษ 

นายศรันย สัจวิทยวิศาล และนายเดชชัย ธารสิทธ์ิ หรือเจาหนาทานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากผูตรวจสอบภายในมาทำ

หนาที่ดังกลาว 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทน ผูสอบบัญชีประจำป 2558 เพื่อนำ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็นสมควรเสนอแตงต้ัง นายกฤษ

ดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

หรือนางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทประจำป 2558 เนื่องจากเห็นวา 

• มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีตลอดมา 

• ใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหมไดดี มีความละเอียดชัดเจน 

• คาสอบบัญชีประจำป 2558 เทากับอัตราของป 2557 

• สำนักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท  

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการสอบและแสดง 

ความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่สอดคลองกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. ในป 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทยอยที่บริษัท 

9. ไดไปลงทุนไว สรุปดังน้ี 

• บริษัท เคิรซ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 65 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา ซึ่งบริษัทถืออยูรอยละ 51 เปนเงินลงทุนท้ัง

สิ้น 58.6 ลานบาท ผลการดำเนินงานสิ้นสุดป 2557 ยังประสบภาวะขาดทุนจำนวน 33.6 ลานบาท ยอดขาดทุน

สะสมสิ้นสุดป 2557 มีจำนวนรวมทั้งส้ิน 69.4 ลานบาท และทำใหสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ติดลบอยูที่ 4.4 ลานบาท จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนติดตอกัน 2 ป จนสวนของผูถือหุนติดลบ ฝายบริหาร

ของบริษัทไดพิจารณาต้ังสำรองการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยน้ีจำนวน 28.3 ลานบาท คงเหลือยอด

เงินลงทุนในบริษัทยอยน้ีจำนวน 30.3 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาบริษัทยอยนี้จะ

มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการลงทุนในโครงขายเคเบิ้ลใยแกวของบริษัทยอยเอง 

• บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ชำระเต็มมูลคา บริษัทถือหุนรอยละ 99.98  

ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และชำระบัญชีไปแลว เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2557 

เนื่องจากบริษัทมิไดมีการดำเนินธุรกิจใดๆ ทั้งนี้การยกเลิกบริษัทยอยนี้ไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ

บริษัทแตอยางใด 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการดำเนินงานของบริษัทสำหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผานมาเปนไป

ภายใตระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเช่ือถือ

ได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกำหนดตางๆท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมท้ังการเปดเผยขอมูล

ใหหนวยงานกำกับดูแลตางๆ อยางถูกตอง มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ 

โปรงใส และเชื่อถือได 

 

 

 

 

  

 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 เหตุการณสำคัญประจำป 2557 ปกในหนา 

 สรุปผลทางการเงินและการดำเนินงาน 1 

 กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมประจำป 2557 2 

 คณะกรรมการบริษัท 4 

 โครงสรางองคกร 5 

 สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 6 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 8 

 รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการและผูบริหาร 11 

 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารประจำป 2557 18 

 ขอมูลทั่วไปของบริษัท 19 

 รายละเอียดหลักทรัพยของบริษัท 19 

 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 20 

 นโยบายการจายเงินปนผล 20 

 โครงสรางการถือหุนของบริษัท 20 

 โครงสรางผูถือหุนรายใหญ 21 

 ลักษณะธุรกิจ 22 

 รูจักกับธุรกิจของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 22 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 24 

 โครงสรางรายได 26 

 เปาหมายทางธุรกิจในป 2557 27 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 27 

 ภาวะอุตสาหกรรมการแขงขัน 29

 ปจจัยความเส่ียง 32 

 โครงสรางการจัดการ 35 

 ระบบการควบคุมภายใน 43 

 ขอมูลทางการเงิน 46 

 รายการระหวางกัน 46 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 47 

 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 48 

 งบการเงิน 49 

 คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 85 

 การกำกับดูแลกิจการ 100 

 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Report) 112 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน 125 
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นายธนา ไชยประสิทธิ์ 
ประธานกรรมการ  
อายุ 60 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ภาครัฐรวมเอกชน) วปรอ.388 

 : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุน : 1.09 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี- 

ประวัติการทำความผิด : -ไมมี- 

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ป (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2548 - ปจจุบัน : กรรมการ สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

2547 - ปจจุบัน : รองประธาน สหภาพเทเบิลเทนนิสแหงเอเชีย 

2542 - ปจจุบัน : เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปคแหงประเทศไทย 

2533 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ 

2527 - ปจจุบัน : รองประธานอาวุโส บจก.โอสถสภา 

2524 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. สยามกลาส อินดัสทรี 

นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการสรรหาฯ  
อายุ 61 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate  

  Program 36/2003 

 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ.2547 

 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุนท่ี 12) 

 : หลักสูตรการบริหารจัดการดานความม่ันคงขั้นสูง รุนท่ี 3 (สวปอ.มส. 3) 

 : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผนดินผูนำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รุนท่ี 1(สนพ.1) 

สัดสวนการถือหุน : 5.21 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : คูสมรส นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ 

ประวัติการทำความผิด : -ไมมี- 

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2536 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2557 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย 

2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง 

2552 - ส.ค. 2556 : นายกสมาคมนักกอลฟอาชีพอาวุโสไทย 
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นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 66 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance) University of  
  Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร Master of Science (Civil Engineering)  
  University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้ 
 : Director Certification Program (DCP), 3/2000 
 : Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009 
 : Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009 
 : Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009 
 : Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009 
 : Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010 
 : Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 4/2010 
สัดสวนการถือหุน : -ไมมี- 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี- 
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี- 
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 
2546 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. แอดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
2543 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยแสตนเลยการไฟฟา 
ต.ค. 2550 - 2554 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
2547 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด 
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
ม.ค. 2558 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทยคอรป โปรดักส 
2554 - ปจจุบัน : กรรมการอุทธรณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2553 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษา บจก. กรุงไทยการไฟฟา 
2554 - 2557 : กรรมการอุทธรณ บมจ. อนุพันธ (ประเทศไทย) 

นายพงษเทพ ผลอนันต 
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 60 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director  
  Accreditation Program 36/2005 
ลัดสวนการถือหุน : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
(ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี- 
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี- 
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 
2553 - 2554,  : ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
2556 - ปจจุบัน 
เม.ย. 2555 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 
2546 - ปจจุบัน : รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. แอ็ดวานชอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
2554 - 2555 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภัทร 
2546 - 2555 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2555 : ที่ปรึกษากรรมการ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 
2553 - 2554 : กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
2552 - 2553 : กรรมการอิสระ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง 
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
2553 - 2555 : ประธานกรรมการ บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
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นายศรีภพ สารสาส 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ  
อายุ 57 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประวัติการอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้ 

 : Director Certificate Program 22/2002 (Diploma) 

 : Audit Committee Program 1 /2004  
สัดสวนการถือหุน : -ไมมี- 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2554 - ปจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุธากัญจน 

2554 - ปจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินกรุงเทพ 

2551 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 

2551 - ปจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนสง 

2546 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2546 -ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 

2546 - มี.ค.2557 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 

2551 - 2555 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ขันธ 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ปรุส (2008) 

นายสุรพร รักตประจิต 
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาฯ/ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริการ  
อายุ 59 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Syracuse University, New York  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร The American University, Washington D.C.  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate 

  Program 35/2003  
สัดสวนการถือหุน : 2.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการใหญ 

  สายงานบริการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

5 ก.พ. 2556-ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 
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นายกิจจา เหลาบุญชัย 
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย  
อายุ 55 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate 

  Program 36/2003 

 : Management and Psychology Institute (MPI) หลักสูตร Finance for  

  Non-Finance Executives 2012  
สัดสวนการถือหุน : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2537 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจดัการใหญ สายงานการตลาดและการขาย 

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2557 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย 

นายธนารักษ พงษเภตรา 
กรรมการอิสระ  
อายุ 58 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) 

   THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA 

 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประวัติการอบรม : วุฒิบัตรหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุนท่ี 10) 

  วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 

 : ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 17 

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (วปอ. 2547)  
สัดสวนการถือหุน : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ปจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม (1993) 

 : กรรมการผูจัดการ บจก. ทักษิณปาลม (2521) 

2530 - 2534 : ผูจัดการทั่วไป บจก. มาบุญครองศิริชัยเอ็นเตอรไพรส 

2529 - 2530 : ผูชวยประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทมาบุญครองศิริชยั 

2525 - 2529 : วิศวกรโครงการ บจก. มาบุญครองอบพืชและไซโล 

2523 - 2525 : นักวิจัย The Georgia Institute of Technology 
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นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย 
กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ  
อายุ 59 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director  

  Accreditation Program 54/2006 

 : หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนท่ี 1 (นมธ.1)  

  ระหวาง พ.ค - ก.ย 2555  
สัดสวนการถือหุน : 2.99 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว (ในนามคูสมรส คุณกิ่งพร สพโชคชัย) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2553 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. โตอะ อิเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) 

 : กรรมการ บจก. เค เอส พี สแควร 

2551 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. โอคทรี (So Bangkok Hotel) 

 : กรรมการ บจก. สุรียตรีบุญ โฮลดิ้ง 

2526 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ กลุมบริษัทในเครือ วิชัยกรุป 

 : บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (1983) 

 : บจก. เครื่องเสียง 

 : บจก. ออดิโอเอ็นจิเนียริ่ง เชอรวิส 

 : บจก. ดิจิตคอนโทรล 

นายภิสัก จารุดิลก 
กรรมการ  
อายุ 61 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตร Director  

  Accreditation Program 67/2007 

 : สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง  

  หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุนท่ี 1  
สัดสวนการถือหุน : 1.26 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว (ในนามคูสมรส คุณสรอยสน จารุดิลก) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2548 - 2556 : นายดานศุลกากร อำนวยการสูง กรมศุลกากร 
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นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 
กรรมการ/ผูอำนวยการอาวุโส ฝายขายสวนงานเอกชนและราชการ  
อายุ 50 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate  

  Program 72/2006 

 : สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

  หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝายอำนวยการ รุนท่ี 96 

 : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที 7 (EDP 7)  
สัดสวนการถือหุน : 3.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2538 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส ฝายขายเอกชนและราชการ  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

3 ก.พ. 2558 - ปจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. รกัษบานเรา 

นายอัศวิน กังวลกิจ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร  
อายุ 52 ป   
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Western Michigan University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
สัดสวนการถือหุน : -ไมมี-  

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2552 - ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2550 - 2552 : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานแผนงานยุทธศาสตร  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง 
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นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารท่ัวไป  
อายุ 58 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการสื่อสารระหวางบุคคล Western Michigan University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
สัดสวนการถือหุน : 0.62% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : คูสมรสกรรมการผูจัดการใหญ  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารทั่วไป  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

นางสาวสุรีรัตน ปราชญานุกุล 
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายควบคุมการเงิน และการบัญชี  
อายุ 42 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
สัดสวนการถือหุน : 0.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส ฝายควบคุมการเงินและการบัญชี  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 
เลขานุการบริษัท  
อายุ 55 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary  

  Program 9/2009  
สัดสวนการถือหุน : -ไมมี- 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : -ไมมี-  
ประวัติการทำความผิด : -ไมมี-  
ประวัติการอบรม : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 

 : Company Secretary Program 9/2009  
ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2552 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการอาวุโส ฝายเลขานุการบริษัท  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย : AIT 

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : 30 กรกฎาคม 2546 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด : 7,840,194,086 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

ทุนจดทะเบียน : 1,031,604,485 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว : 1,031,604,485 บาท 

จำนวนผูถือหุนทั้งหมด : 5,465 ราย (ณ วันที่ 5 กันยายน 2557) 

% Free float : 70.35% 

 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งใหบริการ 

   ดานบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญที ่ : 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000067 

โทรศัพท : 0-2275-9400 

โทรสาร : 0-2275-9100, 0-2275-9200 

Web site : http://www.ait.co.th 

 

ผูตรวจสอบบัญชี 

1. นายกฤษดา เลิศวนา : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ 

2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 

 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

ที่อยู ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
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 บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน มูลคาที่ ทุนชำระแลว สัดสวน 
   (บาท) ตราไว (บาท) การถือหุน 
    ตอหุน  (%) 
     (บาท)   
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 1,031,640,485 5 1,031,640,485 - 
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเลขที่ 37/2  รวมทั้งใหบริการดานบำรุงรักษา 
ถ. สทุธสิารวินจิฉัย แขวงสามเสนนอก   
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
บริษัทรวม 
บริษัท ล็อกซเลย แอนด เอไอที  ลงทุนดานสื่อสารโทรคมนาคม 200,000,000 100 100,000,000 50% 
โฮลดิ้ง จำกัด และอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 
สำนักงานเลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 19   
ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
บริษัทในเครือ 
บริษัท เคิรซ จำกดั ใหบริการอินเตอรเน็ตและบริการ 65,000,000 100 65,000,000 51% 
สำนักงานเลขที่ 192  วงจรเชา (Leased Line) รวมถึง 
ซอยลาดพราว 107 ถ.ลาดพราว  บริการดานศูนยรับฝากขอมูล 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป (Data Center) 
กรุงเทพมหานคร 10240  
บริษัทที่เกี่ยวของ 
บริษัท บีเคเค บรอดแบนด จำกดั ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1,000,000 100 1,000,000 ถือหุน 
เลขท่ี 19/65 อาคารสุขุมวิท สวีท     รอยละ 60 
ชั้น 9 ซ.สุขุมวิท      โดย 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา      บจก.เคิรซ 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ออพติค เมช จำกดั จำหนายอุปกรณโทรคมนาคม 1,000,000 100 1,000,000 ถือหุน 
19/113 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 12     รอยละ 40 
ซ.สุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท     โดย 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา      บจก.เคิรซ 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 

π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈  

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีท่ีไมมีเหตุจำเปนอื่นใดในการใชเงิน 

จำนวนน้ันและการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนยัสำคัญ 

 

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ 
 

∫√‘…—∑  “¡“√∂ 
§Õ¡¡‘«π‘‡§™—Ëπ‡´Õ√å«‘  ®”°—¥ 

Õ◊ËπÊ ∫√‘…—∑ ‡§‘√å´ ®”°—¥ 

∫√‘…—∑ ∫’‡§‡§ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ 

∫√‘…—∑ ‡Õ ·Õ≈‡Õ ‡Õ‡™’¬ ®”°—¥ 

49% 51% 

60% 

50% 50% 

60% 

∫√‘…—∑ ≈ÁÕ°´‡≈à¬å ·Õπ¥å ‡Õ‰Õ∑’ 
‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ 

10% 30% 

∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π´åÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ
‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°≈ÿà¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
¢Õß∫√‘…—∑ ‡§‘√å´ 

∫√‘…—∑ ≈ÁÕ°´‡≈à¬å‰«‡≈  ®”°—¥ 

∫√‘…—∑ ÕÕæμ‘§ ‡¡™ ®”°—¥ 
40% 
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กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 
 

 ผูถือหุน จำนวนหุนสามัญ รอยละ (%)  
1. กลุมอุนทรพันธุ (1) 30,149,848 14.61% 

2. กลุมสพโชคชัย (2) 8,506,159 4.12% 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 8,305,879 4.03% 

4. กลุมดั่นธนสาร (3) 7,275,800 3.53% 

5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 6,756,900 3.27% 

6. กลุมรักตประจิต (4) 5,843,053 2.83% 

7. กลุมจารุดิลก (5) 3,859,797 1.87% 

8. นายฮารกิชิน ทันวานี 3,000,000 1.45% 

9. น.ส. ปานทิพย เล็กมณี 2,690,000 1.30% 

10. กองทุนเปดไทย บาลานซฟนด 2,599,000 1.26% 

 ผูถือหุนรายอื่นๆ  127,334,461 61.72%  
1. กลุมอุนทรพันธุ ประกอบดวย  
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 18,803,225 9.11% 

2. นางสาวศศิเนตร อุนทรพันธุ 6,837,345 3.31% 

3. นายศิณะ อุนทรพันธุ 1,834,290 0.89% 

4. นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ 1,278,647 0.62% 

5. นางสาวเสาวลักษณ อุนทรพันธุ 1,025,004 0.50% 

6. นายสุรเทพ อุนทรพันธุ 227,199 0.11% 

7. นางสาวศิณานางค อุนทรพันธุ 144,138 0.07%  
 รวม 30,149,848 14.61%  
2. กลุมสพโชคชัย ประกอบดวย  
1. นางกิ่งพร สพโชคชัย 6,129,459 2.97% 

2. นายฐิติกร สพโชคชัย 1,150,000 0.56% 

3. นางสาวพิมผกา สพโชคชัย 1,053,700 0.51% 

4. นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย 110,000 0.05% 

5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 35,000 0.00% 

6. นางสาวนวลวิภา สพโชคชัย 27,000 0.00% 

7. นางนพรัตน สพโชคชัย 1,000 0.00%  
 รวม 8,506,159 4.12%  
3. กลุมดั่นธนสาร ประกอบดวย  
1. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 6,967,000 3.38% 

2. นายอนุพงศ ดั่นธนสาร 308,800 0.15%  
 รวม 7,275,800 3.53%  
4. กลุมรักตประจิต ประกอบดวย  
1. นายสุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64% 

2. นางสาวทิพยฉัตร รักตประจิต 387,168 0.19%  
 รวม 5,843,053 2.83%  
5. กลุมจารุดิลก ประกอบดวย  
1. นางสรอยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26% 

2. นางสาวอภิพร จารุดิลก 641,994 0.31% 

3. นายอภิมุข จารุดิลก 611,425 0.30%  
 รวม 3,859,797 1.87% 
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√Ÿâ®—°°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß ∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π)  

 บริษัทมีสำนักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานคร บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท  

คือผูนำในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม อยางครบวงจร ตั้งแต การใหคำปรึกษา ออกแบบ ขาย 

และติดตั้ง พัฒนาระบบงาน และการซอมบำรุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ (Maintenance Services) การใหเชาใช การเหมารวมระบบ 

(Turnkey projects) การบริหารจัดการซอมบำรุงรักษา (ICT Outsourcing) 

 ICT (Information and Communication Technology) คือการรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology - IT) ซึ่งหมายถึงการใชประโยชนของคอมพิวเตอร การจัดเก็บขอมูล และเทคโนโลยีเครือขาย เพื่อนำมาประมวลผล

ขอมูล รวมกับเทคโนโลยีการส่ือสาร เชน เครือขายโทรศัพท เครือขายสายโทรศัพทพื้นฐาน การส่ือสารท้ังภาพและเสียง 

เปนตน 

 ภารกิจหลักของบริษัทที่วา “ความสำเร็จของทานคือความสำเร็จของเรา” เปนสิ่งที่ยึดมั่นในการทำงานทุกวัน เปาหมาย

ของบริษัทคือการเปนพันธมิตรกับลูกคาของบริษัท บริษัทมั่นใจวาความรูและประสบการณท่ีสั่งสมมานานจะสามารถนำพา

ลูกคาของบริษัทไปสูผลสำเร็จทางธุรกิจ และ/หรือนำพาไปสูการปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้นดวยวิธีทางเทคนิคที่ชาญฉลาดและ

มีประสิทธิภาพ 

 

‚´≈Ÿ™—Ëπ (Solution) 
 รูปแบบของการบริการของบริษัทไดแกการใหคำแนะนำ การจัดทำแผนหลักสารสนเทศ ความชวยเหลือดานเทคนิค

เก่ียวกับตัวอุปกรณ การจัดซื้อ การดูแลการดำเนินการ และการทดสอบระบบ ยังรวมถึงการดูแลการบำรุงรักษาทั้งหมด และ

การสนับสนุนดานการฝกสอน และการซอมบำรุง 

 เอไอทีตระหนักวา ICT คือโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญในการเช่ือมตอของอุปกรณตางๆ เชนคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร  

เครือขายท้ังใชสาย/ไรสาย Data Centers และจากการเปนผูใหบริการมายาวนานทางดาน ICT และ System Integrator เอไอที

ไดติดตั้ง Core ICT ในหลายหนวยงาน 

 ตัวอยางตอไปนี้คือภาพรวมของอุปกรณที่บริษัทไดดำเนินการติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษามาแลว 

 

‡§√◊Õ¢à“¬À≈—° (Core Networking) 
 เครือขายหลัก (Core Networking) มักจะทำใหบริษัทนึกถึง Router และ Switch ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทำเครือขาย

คอมพิวเตอร ทั้ง routing และ switching หมายถึงการสงผานขอมูลทั้งในรูปของภาพและเสียงในเครือขายเดียว (Switching) 

และในหลากหลายเครือขาย (Routing) 

 บริษัทไดติดตั้งระบบเครือขายหลัก (Core Networking) ใหกับผู ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในระดับชาติเชน TOT และ CAT นอกจากน้ียังไดติดตั้ง เครือขายในหนวยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย ธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ัง

ระบบเครือขายไรสายอีกหลายแหง 

 ปจจุบันโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรัฐและเอกชน นอกจากจะมีการขยายตัวอยางมาก 

ในแทบทุกระดับ แลวยังมีความสลับซับซอนของเครือขายเปนอยางมาก ธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดเพิ่มการลงทุนเพื่อการรวมศูนย

ของ Data centers โดยการสนับสนุนจากโครงขายระดับนานาชาติและกลยุทธดานการจัดการระบบเก็บขอมูล (Storage) 

 ในการดำเนินการจัดหา และตอบสนองตอความตองการในการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายดังกลาวตองอาศัย 

การติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ และการเอาใจใสอยางมาก 

 โลกทุกวันนี้ความพรอมดานเครือขาย และการขยาย Bandwidth มีความจำเปนมาก จากความตองการเครือขาย 

ที่รองรับแคตัวหนังสือ (text) ในอดีต กลายเปนความตองการเครือขายเพ่ือรองรับการสงผานขอมูลที่มีทั้งภาพและเสียง 

ในอนาคต และบริษัทกำลังอยูในชวงเริ่มตนของรอยตอของเทคโนโลยีนั้น บริษัทไดเตรียมสรรพกำลังเพื่อพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถชวยสนับสนุนความตองการของลูกคาที่ก็อยูในกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

เชนกัน 
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°“√ ◊ËÕ “√·∫∫√«¡»Ÿπ¬å (Unified Communications) 
 Unified Communications (UC) คือ เทคโนโลยีการส่ือสารแบบรวมศูนย เชน การสงขอความ (Instant messaging) 

ไอพี โฟน (IP Phone) วีดีโอคอนเฟอรเรนซ (Video Conference) เทเลพรีเซนส (Telepresence) กระดานที่โตตอบได 

(Interactive whiteboard) การรวบรวม voicemail, e-mail, SMS, และ แฟกซใหอยูในท่ีเดียวกัน การเชื่อมตอของบริการ 

เหลานี้ผานทางอุปกรณหลายๆ ชนิด เปนหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจบริการนี้ 

 

°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ (IT Security Solutions) 
 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศเปนส่ิงที่สำคัญมาก ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจยังคงเคลื่อนตัว 

เขาสูยุคเศรษฐกิจแบบเครือขาย กระบวนทัศนใหมเชน เทคโนโลยี Cloud ไดเพิ่มความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยใน

ระบบงานและขอมูลของลูกคา ธุรกิจตางๆ ไดเพิ่มการพ่ึงพาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปองกันโจรกรรมทาง

คอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอร และแมแตการทำโจรกรรมโดยพนักงานของตนเอง สิ่งตางๆ เหลานี้เปนหัวใจของการดำเนินการ

ดานสารสนเทศ 

 

√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬‰√â “¬ (Wireless Solutions) 
 ความแพรหลายของโนตบุค สมารทโฟน และลาสุดคือ เทคโนโลยีแท็บเล็ต ไดเพิ่มความตองการในเครือขายไรสาย 

ความตองการเหลานี้ไมเพียงแตเพื่ออำนวยความสะดวก แตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของลูกคาของบริษัท บริษัทก็ได

ดำเนินการในสิ่งตางๆ เหลานี้มาแลวเชน การออกแบบ และติดตั้งเครือขายไรสายในหลายๆ องคกร 

 

»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈/‡∑§‚π‚≈¬’§≈“«¥å (Data Centers / Cloud Technologies) 
 โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละหนวยงานรัฐและเอกชนนอกจากจะมีการขยายตัวอยางมาก 

ในแทบทุกระดับ แลวยังมีความสลับซับซอนของเครือขายเปนอยางมาก ธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดเพิ่มการลงทุนเพื่อการ รวม

ศูนยขอมูล (Data centers) โดยการสนับสนุนจากโครงขายระดับนานาชาติและกลยุทธดานการจัดการที่จัดเก็บขอมูล (Storage) 

 ในการดำเนินการจัดหา และตอบสนองตอความตองการในการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายดังกลาวตองอาศัยการ

ติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ และการเอาใจใสอยางมาก 

 ในปจจุบันนี้ธุรกิจตางๆ ไดปรับตัวเขาสูเทคโนโลยี Cloud “Journey to the cloud” การปรับตัวเขาสูเทคโนโลยี Cloud 

ไดทำใหธุรกิจเหลานั้นสามารถจัดการการใชทรัพยากรทางคอมพิวเตอรไดดีขึ้น เชน ดานเครือขาย ดานการจัดการที่เก็บขอมูล 

(Storage) ฯลฯ บริษัทไดทำการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนยขอมูล (Data centers) หลายแหง และกำลังแนะนำ

ลูกคาเก่ียวกับกลยุทธตางๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยี Cloud 

 

°“√„™â‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ‰¥âª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ (Network Optimization) 
 เครือขายท่ีไมสามารถตอบสนองความตองการขององคกร นอกจากจะทำใหผู ใชรำคาญใจแลวยังจะบ่ันทอน

ประสิทธิภาพในการทำงานขององคกร บริษัทไดนำเสนอการตรวจสอบสุขภาพของระบบเครือขาย และการแนวทางการจัดการ

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขาย ซึ่งสงผลตอการประหยัดการลงทุนดานไอทีใหลูกคาเปนอยางมาก 

 

«’¥’‚Õ (Video Solutions) 
 เครือขาย (Networks) เปนความจำเปนอยางมากตอการส่ือสารของภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคราชการ และ 

ผูบริโภค ครัวเรือน ธุรกิจ และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ กำลังเคลื่อนตัวเขาสูยุคที่เปนการรวมกันของภาพเละเสียง สังคม

ออนไลน และการรวมกันของโปรแกรมประยุกต (Applications) ในรูปแบบของ เครือขายท่ีเปนภาพเคล่ือนที่ (Visual 

Networking) และการสงภาพเคล่ือนท่ีเหลาน้ีเองทำใหสิ้นเปลือง Bandwidth จึงจำเปนตองมีการขยายชองสัญญาณ 

(Bandwidth) เพื่อรองรับแนวโนมดังกลาว 
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‚ª√·°√¡ª√–¬ÿ°μå∑“ß∏ÿ√°‘® (Business Applications) 
 โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจเปนสิ่งสำคัญมากเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Enterprise Information 

Technology) การปราศจากซ่ึงโปรแกรมประยุกตและขอมูล โครงสรางพ้ืนฐานในโลกธุรกิจก็หมดความหมายในชวงระยะเวลา

เกือบ 20 ปที่ผานมา บริษัทไดทำการคัดสรร และพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในดาน 

ตางๆ ดังนี้:- 

 ระบบสารสนเทศดานการจัดการ (Management Information Systems) 

 ระบบขนสง (Transportation Systems) 

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographical Information Systems) 

 ระบบการแจงหนี้และการเรียกเก็บคาใชจาย (Billing and Charging Systems) 

 ระบบจัดการความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management) 

 การรวมโปรแกรมประยุกตขององคกร (Enterprise Application Integration) 

 ระบบการศึกษา (Education System) 

 ระบบสนับสนุน E-Government (E-Government Support Systems) 

 โปรแกรมประยุกตทางการทหาร (Military Applications) 

 

บริษัทมีความพรอมท้ังทางดานประสบการณและความชำนาญเพื่อชวยเหลือลูกคา :- 

 ระบุและจัดทำเอกสารแสดงความตองการทางธุรกิจ 

 จัดทำ Solution และประโยชนที่ไดจาก Solution ที่เสนอ 

 วางแผนการรวมระบบงานที่มีอยู 

 จัดสรรทรัพยากรและความชำนาญใหเหมาะสมทั้งแกบริษัทและลูกคา โดยใชกรรมวิธีที่ไดรับการยอมรับในการ

จัดการโครงการในการบริการที่คำนึงถึงประโยชนของลูกคาทั้งในดานระยะเวลาและงบประมาณ 

 

¿“æ√«¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 
 บริษัทเรียกตัวเองวาเปน Systems Integrator ซึ่งหมายถึง ผูรวบรวมระบบและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการของแตละองคกร ซึ่งการรวบรวมดังกลาว เรียกวา 

Solution หรือ ระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะเพื่อชวยใหการบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ฮารดแวร 

• เครื่องคอมพิวเตอร 

• เครื่องปริ้นเตอร 

• เครื่องสแกนเนอร 

ซอฟตแวร 

• ไมโครซอฟท 

• ความปลอดภัยของขอมูล 

• ฐานขอมูล 

• ยูนิค (Unix) 

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 

• การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 

 ขององคกรโดยรวม 

• ระบบใบแจงหนี้ 

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

• การจัดการขอมูลขององคกรธุรกิจ 

 ตางๆ (Business Intelligence) 

ระบบเครือขาย 

• เครือขายหลัก 

• เครือขายไรสาย 

• ศูนยขอมูล 

• การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

• ระบบเสียง 

• ระบบภาพ 

AIT 

≈Ÿ°§â“ 

ระบบแบบเบ็ดเสร็จ (Solution) 
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 ในฐานะท่ีเปน System Integrator และ ผูใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Provider) บริษัทให

บริการอยางครบวงจร ตั้งแตใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา รวมไปถึงฝกอบรมการใชงาน 

โดยกระบวนการน้ีสามารถแสดงไดตามแผนภูมิดานลาง 

 

 

 

 

 บริษัทประสบความสำเร็จในการสรางผลงานและรักษาช่ือเสียงในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมายาวนาน 

จนเปนท่ียอมรับทั่วไปในภาคราชการและภาคการส่ือสาร บริษัทไดเขามีสวนรวมในโครงการตางๆ ในหลายๆ บทบาทเชน  

คูสัญญาหลัก (Prime Contractor), คูสัญญาชวง (Subcontractor), กิจการคารวม (Consortium) ขึ้นอยูกับลักษณะของ

โครงการบริษัทนำเสนอ 

 ผูชำนาญการ และการผสมผสานขีดความสามารถในแตละดาน 

 ผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 การทำงานแบบกลยุทธในรูปแบบพันธมิตรหรือหุนสวนทางธุรกิจ 

 ความแข็งแกรงดานการเงิน 

 ประสบการณในการจัดการงานตั้งแตขนาดยอมจนไปถึงขนาดใหญ 

 ลดความเสี่ยงดานเทคนิค ดานการดำเนินโครงการ และดานการเงิน ในโครงการที่มีความซับซอน 

 

 หุนสวนทางธุรกิจของ บริษัท ประกอบไปดวย ผูนำทางดานเทคโนโลยีที่เปนที่รูจักในสาขาตางๆ เชน Cisco System, 

Oracle/SUN, IBM, HP, DELL Acer, Alcatel-Lucent, Autodesk, Convergys, SAP, Microsoft, Novell, Synnex และ Symantec 

เปนตน 

 นอกจากสำนักงานใหญในกรุงเทพมหานครแลว บริษัทยังมีศูนยบริการอยูในหัวเมือง 7 จังหวัดเพื่อรองรับการใหบรกิาร

ที่ทั่วถึงทั้งประเทศ อันไดแก ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม สุราษฎรธานี พิษณุโลก สงขลา และ นครราชสีมา 

 

√Ÿâ®—°°—∫ ∫√‘…—∑ ‡§‘√å´ ®”°—¥ 
 บริษัท เคิรซ จำกัด (KIRZ) กอตั้งในป พ.ศ. 2538 เร่ิมจากการเปนผูแทนจำหนายระบบสำรองไฟฟาสำหรับ

คอมพิวเตอร หลังจากน้ันไดขยายการใหบริการดาน System Integration โดยเปนที่ปรึกษา ประยุกต ติดตั้งการใชผลิตภัณฑ 

ไอทีชั้นนำ เพ่ือสามารถตอบสนอง ความตองการของลูกคา และใชเทคโนโลยีไดอยางคุมคาสูงสุด 

 ในป พ.ศ. 2548 KIRZ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอินเทอรเน็ต และกิจการโทรคมนาคมจึงพรอมใหบริการอินเทอรเน็ต

และพัฒนาโซลูชั่นตางๆ รวมถึง KIRZ ไดริเริ่มการใหบริการ Broadband Wireless Acess ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาค จึงเปน 

โอกาสใหธุรกิจพัฒนาขีดการแขงขันตอยอดการใหบริการกับลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 

 ในป พ.ศ. 2554 KIRZ สรางศูนยขอมูลดาตาเซ็นเตอรมาตรฐานสูง เทคโนโลยีนำสมัยตั้งอยูที่ศูนยการประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ นับเปนดาตาเซ็นเตอรเพียงไมกี่รายของประเทศที่เปน Network Neutral เพื่อรองรับการรับ-สงขอมูลใหเปนไปอยาง

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดแกหลากหลายธุรกิจรวมท้ังธุรกิจประเภท Hosting ผูใหบริการเกมสออนไลน ลวนวางใจใช

บริการ KIRZ Data Center 

 KIRZ ยังมุงมั่นพัฒนาและกาวไปขางหนาตอไป ดวยการลงทุนในโครงการสำคัญๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน

ธุรกิจของลูกคา อาทิเชน บริการ IPTV HD full-Interactive ใหแกโรงแรมชั้นนำตางๆ ที่มีจำนวนหองพักในการใหบริการกวา 

1,000 หอง 

 บริการ Fiber to Home ไปยังโฮมออฟฟศหรือหมูบาน ทำใหการบริการดาน Telecom และ Multimedia ตางๆ พรอม

ใหบริการผูพักอาศัยอยางครบครัน เชน Internet, IP Phone, Cable, TV, IPTV เปนตน 

 บริการดาน Live Broadcast ไดนำไปตอยอดใหอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อเผยแพรส่ือบนโลก Oniline รวมถึงการ

ถายทอดสด Event ทำใหผูชมจากทั่วทุกมุมโลกไดชมเหตุการณไปพรอมๆ กัน 

 

ใหคำปรึกษาและออกแบบ

ระบบไอทีใหเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคา 

ติดตั้งระบบที่ออกแบบ 

ใหกับลูกคา 

การซอมและบำรุงรักษา 

ระหวางและหลังการขาย 

 

ฝกอบรมการใชงาน 



26 √“¬ß“πª√–®”ªï 2557 

∏ÿ√°‘®¥â“π∫√‘°“√ (Services) 
 จากประสบการณการใหบริการลูกคามากกวา 15 ป KIRZ จึงมีความพรอมในการพัฒนาโซลูชั่นและการใหบริการถึง 5 

กลุมบริการ ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคาทั้งดานของขอมูล เสียง และ Multimedia เพื่อใหลูกคานำไปเพิ่มมูลคาหรือ

สรางความแตกตางใหแกธุรกิจ ดังนี้ 
 

Internet Access 
 บริการส่ือสารขอมูล การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศและในประเทศ KIRZ พรอมใหบริการคุณตั้งแต IPLC วงจร

เชาแบบสวนตัวหรือบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานใยแกวนำแสง Leased Line รวมถึงบริการเสริม VPN ที่ชวยบริหาร

จัดการ Bandwidth ใหปลอดภัยสูงขึ้น 
 

Data Center 
 บริการศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตที่มีการเช่ือมตอโครงขาย Fiber Optic และ Internet Gateway กับผูใหบริการของ

ประเทศ ทำใหการรับ - สงขอมูลของคุณเปนไปอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย KIRZ จัดเตรียมบริการให 

เหมาะสมสำหรับ Colocation, Hosting service และ VPS 
 

Digital Media 
 บริการเผยแพรสัญญาณภาพและเสียง รวมถึงรายการความบันเทิงตางๆ สามารถเชื่อมโยงผานเครือขายIP ไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวยความพรอมการบริหารเครือขาย การจัดหาอุปกรณท่ีเหมาะสม และการบริการที่บริษัทยืดหยุนใหตรงกับ

ความตองการของคุณ KIRZ จึงพัฒนาบริการในกลุม Digital Media ไดหลากหลายรูปแบบไดแก IPTV Live Broadcast, Web 

Streaming, VDO on Demand และ Digital Signage 
 

Cloud Application 
 บริการโอนขอมูลหรือการประมวลผลจากฝงลูกคามายังฝง KIRZ โดยผานระบบเครือขาย ทำใหลดภาระคาใชจายดาน 

Hardware Software และผูดูแลระบบ รวมถึงการเลือกทรัพยากรไดตามเหมาะสมท่ีตองการใชงาน KIRZ พรอมใหบริการ 

Cloud Services ตางๆ ไดแก Cloud Server, Cloud Stroage, Content Delivery Network(CDN), Virtual Wifi Hotspot 

Controlling and Mail service คุณจึงสามารถบริหารจัดการขอมูลดวยความยืดหยุน มั่นใจ ปลอดภัย และประหยัด 
 

Voice and Conferencing 
 บริการดานเสียง การส่ือสาร และการประชุมทางไกล ที่จะเสริมศักยภาพธุรกิจคุณใหกาวทันโลก การเปล่ียนแปลง 

บริการ Kloud Call Hosted PBX ที่บริษัทพัฒนาเพ่ือใหคุณใชงานภายใตระบบ PBX ทำใหคุณประหยัดคาใชจาย ดวยชองทาง 

การติดตอที่หลากหลาย พรอมบริการเชื่อมโยงเบอรโทรศัพทพื้นฐาน และยืดหยุนตามการใชงานของคุณ รวมถึงบริการ Kloud 

sim การส่ือสารระหวางประเทศ ดวยเบอร 7 ประเทศ SIM เดียว และบริการ Kloud meeting การประชุมทางไกลผานอินเทอร

เน็ตไดทุกท่ี ทุกเวลา 

 นอกจากทั้ง 5 บริการที่ KIRZ พัฒนาใหตรงตามความตองการของลูกคาในทุกกลุมธุรกิจแลว บริษัทยังใหความสำคัญ

ตอการใหบริการลูกคาเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด พรอมท้ังทีมงานมืออาชีพท่ีใหบริการคุณอยางใกลชิด เร่ิมจากทีมงาน

ดูแลลูกคา ใหคำปรึกษา แนะนำในการใช IT Solution ไดอยางเหมาะสม คุมคา และสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกคุณ รวมถึงทีม

งานวิศวกรของ KIRZ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณจริง และไดรับ Certified จาก Cisco ซึ่งเปนผูผลิตและพัฒนาอุปกรณ 

เน็ตเวิรคระดับสากลช้ันนำของโลกจึงเปนการประกันคุณภาพการใหบริการ ทั้งการติดตั้ง ควบคุมและพัฒนาระบบใหทำงาน

อยางเสถียรภาพเพ่ือใหคุณไดมั่นใจและวางใจในการเลือกใชบริการกับเรา เพราะคุณคือลูกคาคนสำคัญของเรา 
 

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â 
 

 2555 2556 2557 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ  
1. รายไดจากการขายและบริการ 4,063.84 97 5,888.42 98 6,470.79 97 

2. รายไดจากคาเชา 75.27 2 76.49 1 76.64 1 

3. อื่นๆ  48.81 1 58.32 1 104.12 2 

 รวม 4,187.92  6,023.23  6,651.55 
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 บริษัทกำหนดเปาหมายทางธุรกิจในป 2557 ดังนี้ 

1. รักษาฐานลูกคาสำคัญ ไดแก บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจ 

ใหความม่ันคงอยางตอเน่ือง 

2. ขยายฐานลูกคาใหกวางขวางข้ึน และมีการใหกำหนดลำดับความสำคัญของลูกคา เพื่อใหลูกคาในแตละระดับไดรับ

ความพึงพอใจจากสินคาและบริการจากบริษัทฯ 

3. เพ่ิมรายไดธุรกิจฝกอบรม (TRAIN4) และขยายธุรกิจสู AEC 

4. สรางระบบตัวชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicator-KPI) 

5. เพ่ิมพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพ่ิมความม่ันคงทางธุรกิจ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจดานบริการ ไดแกการจัดต้ังศูนยบริการในภูมิภาค 

และระบบเครือขายสารสนเทศในองคกร 

7. พัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

8. เพ่ิมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทใหมากขึ้น (CSR) 
 

 คณะกรรมการไดพิจารณาถึงการทบทวนและมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน 

มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางนอยทุก 5 ป และ 

ใหความเห็นชอบ และติดตามใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ำเสมอ 
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 บริษัทผูนำดานการใหบริการแบบครบวงจรดาน ICT บริษัทดำเนินธุรกิจตามแบบแผนและโครงสรางดงันี้ 

1. การขายสินคาและการบริการ 

  งานโครงการเปนองคประกอบหลักของการทำธุรกิจ แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ โครงการท่ีมาจากการประมูล

และโครงการท่ีมาจากการขายตรง บริษัทเอาใจใสเปนอยางยิ่งกับความตองการของลูกคา และทำขอเสนอทางดาน

เทคโนโลยีที่ลูกคาจะม่ันใจไดวาเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ความเขาใจในธุรกิจลูกคาและโครงการในรายละเอียด 

เปนกุญแจสำคัญท่ีทำใหบริษัทประสบความสำเร็จในการสงมอบงานและทำใหลูกคาพึงพอใจ บริษัทมีทีมงานขายและ

ทีมงานกอนการขาย (Pre-sales) ที่มีความชำนาญสูงเพื่อใหมั่นใจไดวาขอเสนอของโครงการเปนขอเสนอที่เปนที่เขาใจ

ถูกตอง ชัดเจน ตรงกันทั้งเอไอทีและลูกคา 

  เมื่อเริ่มรับงาน ฝายจัดการโครงการจะเขามารับผิดชอบเพ่ือใหสามารถดำเนินโครงการไดอยางเหมาะสมและ

เสร็จสมบูรณ ผูจัดการโครงการจะเขามาจัดทีมงานผูชำนาญการและทีมวิศวกรท่ีผานการฝกอบรมเขาดำเนินการ  

ทีมงานท้ังหมดจะเขาดำเนินโครงการตามแผนงานและกระบวนวิธีที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี สิ่งเหลานี้เปน 

พื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำใหเอไอทีประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ 

  โครงการที่บริษัทดำเนินการมีท้ังขนาดยอมมูลคาเปนหลักแสนบาทไปจนกระทั่งโครงการมูลคาเปนหลักพันลาน

บาท ขึ้นอยูกับลูกคา ซึ่งปจจุบันฐานลูกคาของบริษัทมีตั้งแตกิจการเล็กๆ จนถึงบริษัทในระดับที่อยูในรายชื่อ 500 บริษัท

ใหญที่จัดโดยนิตยสาร Fortune และหนวยงานราชการ 

  หลังจากสงมอบ ดำเนินการ และทดสอบระบบอยางสมบูรณแลว บริษัทจะเริ่มการบริการหลังการขาย และ

ทำการซอมบำรุงระบบใหกับลูกคา 
 

2. การใหบริการดูแลบำรุงรักษา 

  เอไอที CARE4 คือโปรแกรมการบำรุงรักษาท่ียืดหยุน และหลากหลาย ซึ่งออกแบบใหเหมาะกับความตองการ

ของลูกคา ดวยประสบการณที่มีมาเกือบ 20 ป ในดานตางๆ เชน การออกแบบ ดำเนินโครงการ บำรุงรักษาเครือขาย 

เซิรฟเวอร และซอฟตแวร เอไอทีคือผูใหบริการที่ลูกคาตองการ 

  โปรแกรม CARE4 ประกอบดวย 

 ปองกันการสะดุดของระบบ (Downtime) 

 พรอมใหบริการตลอดเวลา 

 สามารถเขาถึงวิศวกรที่รูจักระบบงานเปนอยางดีไดโดยตรง 

 การรับมือกับปญหาอยางโปรงใส 

 ศูนยบริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ประมาณการตนทุน 
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  โปรแกรม CARE4 มีขบวนการของการบริหารจัดการดานการใหบริการโดยใชระบบ Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทใหบริการที่เสมอตนเสมอปลาย:- 

 Call Center 

 Incident Management 

 Change Management 

 Install Base Management 

 Spare Part Logistics 

 Resource Allocation 

 Remote and Online Monitoring 

 Assessments and Health Checks และ 

 License Management 
 

3. Managed Services 

  ภายใตการดูแล Managed Serviced ของเอไอที ลูกคาสามารถปลดภาระความรับผิดชอบรายวันดาน IT ให

เปนการดูแลของบริษัท ซึ่งจะทำใหม่ันใจไดวากิจกรรมตางๆ จะไดรับการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ บริการ Managed 

Serviced ของบริษัทนำเสนอการดูแลทั้งระบบโครงสรางพ้ืนฐานหรือเปนบางสวนได 

 Managed IT Infrastructure 

 Managed Network Infrastructure 

 Managed Security และ 

 Managed Communication (VoIP) 
 

  ปจจุบันความตองการของลูกคาเกี่ยวกับ Managed Service ไดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมท่ีเปนลักษณะของการบังคับซื้อ 

และไมไดเพิ่มมูลคาของธุรกิจ แตเอไอทีเราทำงานในลักษณะที่แตกตางโดยการทำความเขาใจใหลูกคารับทราบถึง

ประโยชนจากการมีเครือขายที่เหมาะสม ตามความจำเปน จะหลีกเลี่ยงการสะดุดของเครือขาย (Downtime) ซึ่งก็จะ

กระทบผลประกอบการของธุรกิจ 

  การบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานไอทีกลายเปนเรื่องซับซอน ยุงยาก และความตองการของพนักงานก็เพิ่ม 

มากข้ึน การจัดการผลิตภัณฑที่หลากหลายเปนเร่ืองท่ีเสียเวลาและลำบาก เอไอทีสามารถเขาไปจัดการปญหาความยุงยาก

ดังกลาวเพ่ือใหลูกคาไดจัดการโครงสรางพื้นฐานไอทีอยางเหมาะสมตลอดเวลา 
 

4. ศูนยฝกอบรม Train4 
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Business English 
Project Management 
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  Train4 เปนศูนยฝกอบรมท่ีสรางข้ึนใหม ที่ไดรับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฝกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี

ลาสุด ทางดานเทคนิคการวางระบบเครือขายหรือเสียง เปนตน (ไดรับใบรับรองจาก ซิสโก) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร 

CompTIA หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีใชสื่อสารในองคกร บนพื้นที่ใชสอยจำนวน 

160 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียนจำนวน 3 หอง หองซิสโกแลป หองศูนยประชุมทางไกล (Telepresence) โดยมี

วิดีโอ 2 ตัวใชรองรับการเชื่อมตอในระดับสากล 
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 ในป 2014 เอไอทีไดปรับรูปแบบธุรกิจในกัมพูชาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนตลาดระดับชาติแหงแรกของบริษัท เมื่อ

แรกเริ่มเอไอทีไดเขาสูตลาดกัมพูชาในลักษณะเปน Value Added Distributor ดังนั้นบริษัทจึงไดพยายามใหบริการตลาด 

Reseller ของ Cisco ความทาทายของรูปแบบนี้คือมันไมเอื้ออำนวยตอการปรับกลยุทธและการสรางความสัมพันธในระยะยาว 

เนื่องจากคูคาของบริษัทจะตองแขงขนักันเอง จึงละเลยการแสดงจุดแข็งของบริษัท 

 บริษัทไดพยายามทำความเขาใจในรูปแบบธุรกิจกับกลุมบริษัทที่ทำธุรกิจเปนผูรวมระบบ (System Integrator-SI) เพื่อ

ใหทราบถึงวิสัยทัศนและการเจาะตลาดของเขาที่ควรจะมุงไปที่ภาคราชการที่ถูกละเลยมาโดยตลอดจากกลุมคูคาที่มีอยูใน

ปจจุบัน หลังจากไดทำการวิเคราะหตลาดมาระดับหน่ึง ในท่ีสุดบริษัทไดออกประกาศในเดือนสิงหาคม 2557 วาเอไอที และ 

First Cambodia จะรวมกันทำตลาดกัมพูชา โดย First Cambodia เปนบริษัทชั้นนำดาน System Integration-SI ที่นอกจาก 

จะทำธุรกิจมาชานานดาน SI แลวยังเปนผูใหบริการระบบ Solution Provider อีกดวย 

 ความรวมมือของบริษัทจะมุงไปท่ีการใหบริการระดับ First-in-class แกกลุมธุรกิจ และภาคราชการของกัมพูชา จากท่ี

บริษัทเปนคูคาระดับ Gold Partner ของ Cisco บริษัทจะสามารถใหความชวยเหลือทั้งดานเทคนิคชั้นสูงและดานการเงินแก 

First Cambodia ซึ่งการรวมกันคร้ังนี้จะเปนการเพ่ิมศักยภาพและสงมอบงานท่ีดีใหกับตลาด ซึ่งบริษัทม่ันใจวาการรวมมือใน

ครั้งนี้จะไดรับการตอบสนองที่ดีจากตลาดกัมพูชา 

 ดวยความเปนคูคาที่ดีตอกัน บริษัทไดพัฒนาไปสูการเปนผูคาในรูปแบบ SI อยางเต็มที่ในตลาดกัมพูชา และจะทำงาน

เคียงคูไปกับ First Cambodia เพื่อสรางทีมงานท่ีแข็งแกรงเปยมไปดวยความสามารถเพ่ือสรางผลงานในระดับโครงการใหญ

ตอไปได 
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 ภาพรวมไอซีทีไทยในป 57 หลายๆ องคกรไดนำระบบคลาวดสวนตัวเสมือน หรือเรียกวา “Virtual Private Cloud”  

มาใชกันมากข้ึน เพื่อลดคาใชจายตางๆ เชน คาฮารดแวร คาไฟ คาเชาสถานที่ และคาบำรุงรักษา (ซึ่งเปนตนทุนผูกพันทุกป) 

โดยปราศจากอุปสรรคดานไอที เพราะแรงจูงใจทางดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำใหการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคลาวด

ทำไดรวดเร็ว ใชแรงคนนอยลง รวมท้ังสามารถตรวจสอบ แกไขปญหา ทำงานไดอยางตอเนื่อง และสรางความไดเปรียบทาง

ธุรกิจดวย สำหรับป 58 นี้ บริษัทวิจัยการดเนอร1 ไดระบุวา การชะงักงันของธุรกิจทั้ง จากผูใชงาน และจากฝายไอที หรือ 

ความเส่ียงจากการเปนผูที่ลาหลัง จะสงผลกระทบตอแผนงานและโครงการระยะยาวขององคกรธุรกิจในอีก 3 ปขางหนา 

ปจจุบันองคกรธุรกิจตางๆ ตระหนักถึงความจำเปนในการใชระบบคลาวดเปนอยางดีแลว องคกรธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปน  

ตลาดหลักหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ธนาคารพาณิชยหลายแหง ก็พยายามพัฒนาตอยอดใหศูนยขอมูลคอมพิวเตอรมี

ความยืดหยุน ความเสถียร และความปลอดภัยมากข้ึน ไอทีจะเปนเคร่ืองมือชวยผลักดันธุรกิจใหเดินหนาไดเร็วขึ้น และ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจขององคกร บริษัทเอไอทีสามารถนำเสนอโซลูช่ัน หรือผูเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทยใหกับลูกคา

แตละรายไดใชเครื่องมือในการทำงานมากข้ึน และลดคาใชจายใหนอยลงได รวมไปถึงการเช่ือมตอกันเปนชุมชนไดมากขึ้น 

 ในสวนของภาพรวมระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา สวนใหญไดถูกนำไปใชเปนเครือขาย

สื่อสารหลักของผูคน ดวยการสนทนาพูดคุยกันในสังคมออนไลน โดยผูคนที่สื่อสารในสังคมออนไลน ใชอุปกรณเคล่ือนที่ 

ที่แตกตางกัน และมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตกันมากขึ้น โดยเฉลี่ยแลว บริษัทขนาดใหญจะมีปริมาณขอมูลเพิ่มมากขึ้นเปน 

สองเทาในทุกๆ 18 เดือน และจะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งขนาดของขอมูลเหลานี้เปนประโยชน ตอผูประกอบการธุรกิจ ขึ้นอยูกับ

วาจะนำไปใชในธุรกิจ หรือเพื่อสังคมมากนอยเพียงใด ในสวนนี้เอไอทีไดพัฒนาระบบวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญที่มี 

ความหลากหลาย และเติบโตอยางรวดเร็ว (ที่เรียกกันวา Big Data) เอไอทีมีประสบการณในการพัฒนาระบบจัดการขอมูล  
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Big Data ใหกับหนวยงาน โดยการเชื่อมโยงขอมูลที่โหลดมาจากเว็บ (Feed) ไฟลที่สงมาจากหนวยงานและฐานขอมูลที่บันทึกไว 

นำมาแสดงเปนภาพผลลัพธ (Visualized) ในเชิงพฤติกรรม แนวโนมที่เปนรูปลักษณ และรูปธรรม (Datafication) ซึ่งชวยให

องคกรภาครัฐ และธุรกิจเขาใจ และสามารถคาดการณถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น จาก Datafication ในการตัดสินใจได  

โดยขอมูลธุรกิจดังกลาว จะสามารถตอบโจทยกลุมผูใชไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม และชวยขับเคลื่อนองคกรธุรกิจไปสูนโยบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

 ปจจุบนัความเสี่ยงจากการเกิดแผนดินไหวและภัยธรรมชาติในประเทศไทย มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และรุนแรงข้ึน ภัยพิบัติ

เหลาน้ี มักทำใหการดำเนินชีวิตตองหยุดชะงัก โจทยหลักในการรับมือภัยพิบัติทางดานไอที ก็คือ การสรางศูนยขอมูล

คอมพิวเตอรสำรอง และสนับสนุนการทำงานไดในทุกที่ทุกเวลา เพ่ือลดผลกระทบทางธุรกิจ ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรสำรอง 

จะชวยทำใหระบบธุรกรรมตางๆ สามารถดำเนินไปได แมในชวงเกิดเหตุการณวิกฤต และสนับสนุนการทำงานไดในทุกที่ทุกเวลา 

ที่มีระบบเครือขายส่ือสาร จะทำใหประสิทธิผลโดยรวมสูงขึ้น 

 เม่ือองคกรภาครัฐตองการขับเคล่ือนองคกรไปสูนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือเตรียมการเขาสูเออีซีในปลายป 58  

ในขณะท่ีหัวเมืองใหญของประเทศไทยลวนประสบปญหาการจราจรท่ีคับคั่ง การทำงานท่ีบานจะเปนกิจกรรมหน่ึงที่ชวยลด

ปญหาการจราจร หลายองคกรพยายามผลักดันใหภาครัฐ ออกนโยบายสนับสนุน มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน มาตรการ

ทางภาษี เพื่อจูงใจทั้งนายจางและลูกจาง ใหทำงานท่ีบานมากขึ้น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการนำระบบคอมพิวเตอรเสมือน หรือ 

ที่เรียกวา “Virtual Desktop” มาใชในการทำงานแทนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สำนักงาน การสนับสนุนใหทำงานท่ีบานหรือ 

นอกสถานที่ทำงานมากข้ึน จะทำใหธุรกิจสามารถดำเนินไปไดในชวงท่ีเกิดเหตุการณวิกฤตดวยเชนกัน ตัวอยางในประเทศ

มาเลเซียท่ีนำเอาระบบคอมพิวเตอรเสมือนของบริษัท VMware มาใชกับหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด เพื่อใหนิสิต  

นักศึกษาสามารถเขาถึงและใชงานไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 

 เอไอทีก็เปนสวนหน่ึงที่ดำเนินการตามแนวทางไปสูเศรษฐกิจดิจิทัล โดยไดพัฒนาระบบการใหบริการลูกคาแบบ Mobile 

Service ทำงานบน Tablet เพื่อชวยใหพนักงานสามารถรับงานจากที่บานแลวมุงตรงไปยังลูกคา เพื่อปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง และสามารถติดตามตำแหนงท่ีอยูของพนักงานที่ ใหบริการ เพ่ือจายงานใหกับ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในบริเวณใกลเคียงได และสามารถดึงผูมีความรูความสามารถภายในบริษัทเขามารวมปฏิบัติงานไดในกรณี

ที่ตองการคำปรึกษาหรือแกไขปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใหบริการดานการบำรุงรักษาของบริษัท และสนับสนุนทาง

เทคนิคสำหรับระบบคอมพิวเตอร โดยวิศวกรระบบที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร ทำใหลูกคาไดรับ

ประโยชนจากการใหบริการที่ดีขึ้น และเราเองมีความพรอมที่จะใหบริการทั้งในและตางประเทศมากกวาคูแขงขันอื่นในตลาด 

ดวยศักยภาพท่ีเพ่ิมขึ้น ทำใหบริษัทฯ สามารถรับงานขนาดใหญในระดับภูมิภาคได 

 เม่ือภาครัฐประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2557-2561 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 จะเปนหนวยงานหลัก ในการนำพาประเทศไทยสูการ

พัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อใหประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแขงขันดาน ICT และเปนผูนำของภูมิภาคภายในป 2020 

ภายใตยุทธศาสตร “Smart Thailand 2020” ดวยการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หรือ การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของ

ประเทศ ตามนโยบายของภาครัฐ และกอใหเกิดกิจการเพ่ือสงัคมดวย 

 เศรษฐกิจดิจิทัล ไมใชแคเร่ืองของฮารดแวร หรือ ซอฟตแวรเทาน้ัน แตหมายรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน (บรอดแบนด) 

และปจจัยอื่นๆ ที่จำเปนที่จะนำไปสูเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเปดรานคาผานเครือขายสังคมออนไลน  

กอใหเกิด รายไดในการเลี้ยงชีพได และเปนชองทางใหภาครัฐสามารถใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเชนกัน เอไอทีมีความชำนาญ

ในการติดตั้งโครงสรางระบบเครือขายขนาดใหญท่ีสามารถเช่ือมตอพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมไปทุกพื้นที่ จะสนับสนุนให เทคโนโลยี

พกพา (Mobile) เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) และเทคโนโลยี

จัดการขอมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) หลอมรวมกัน ทำใหสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศได 
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 รูปแบบการแขงขันในภาค ICT ของไทยยังคงคลายกับในปที่ผานมา โดยคูแขงทางธุรกิจของเอไอทีสามารถจัดเปนกลุม

ได 4 กลุมดังนี้ 

 กลุมระบบคอมพิวเตอร มีรายนามบริษัทดังนี้ 

 MFEC Plc 

 PCC Co., Ltd. 

 SVOA Plc. 

 CDG Group 

 Yip In Tsoi Co., Ltd. 

 Siemens (Thailand) Co., Ltd. 

 Forth Corporation Plc. Ltd. 

 Loxley Plc. 
 

 กลุมระบบเครือขาย มีรายนามบริษัทดังนี้ 

 Dimension Data Co., Ltd. (เดิมชื่อ Datacraft Co., Ltd.) 

 IBM Co., Ltd. 

 NetONE Network Solution Co., Ltd. 

 IBM (Thailand) Co., Ltd. 

 NCR Thailand Co., Ltd. 

 Forth Corporation Plc. 

 Siemens (Thailand) Co., Ltd. 

 Loxbit Plc,. และ 

 Datapro Computer Systems Co., Ltd. 
 

 กลุมระบบสื่อสาร มีรายนามบริษัทดังนี้ 

 United Communication Industry Plc. 

 Jasmine International Plc. และ 

 Samart Corporation Plc. 
 

 กลุมระบบซอฟตแวร มีรายนามบริษัทดังนี้ 

 MFEC Plc., และ 

 International Research Corporation Plc. 

 

 ในทุกตลาดขางตน และบริษัทมีความมั่นใจวาการมีหุนสวนทางกลยุทธเชน บริษัท ซิสโก (ประเทศไทย) จำกัด จะเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงทางการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมระบบเครือขาย ปจจุบันเอไอทีไดรับการแตงตั้งให

เปนคูคาภายในประเทศ (Local Partner) ในระดับที่สูงที่สุดในประเทศ 

 ในทางกลยุทธ เอไอทีไดใชกลยุทธตางๆ ตอไปนี้ เพื่อคงความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงทางการคาขางตน 
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 บริษัทยังคงรวมในการประมูลงานโครงการทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน โดยเกณฑตางๆ ที่ใชในการประมูลงาน 

มีดังนี้ 

 ระดับความเขาใจของในความตองการของโครงการ 

 คุณภาพดานเทคนิคของขอเสนอโครงการ 

 ความพรอมดานบุคลากรของบริษัทและผลงานอางอิง 

 มูลคาโครงการและฐานะการเงินของบริษัท 
 

 บริษัทไดกำหนดกลยุทธการแขงขันไวดังนี้ 

 รักษาระดับคุณภาพสูงสุดของสินคาและบริการ 

 เขาถึงลูกคาตั้งแตเริ่มตน เพื่อจะสามารถใหคำแนะนำในเรื่องการออกแบบระบบและการวางแผน 

 ทำความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับตัวโครงการและคัดสรรสินคาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสรางความ 

พอใจใหลูกคามากท่ีสุด 

 ใหบริการหลังการขายที่ดีที่สุด จากศูนยบริการ 7 แหงที่สามารถครอบคลุมไดทั่วประเทศ 

 รักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

 ยังคงพัฒนาบุคลากรตอไปไมหยุดยั้ง 

 เพ่ิมความยืดหยุนและความรวดเร็วในการแกปญหา 

 รักษาความสัมพันธและความซื่อสัตยตอคูคาของบริษัท 

 

ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß 
 ทุกวันน้ีการดำเนินธุรกิจมักจะมีความไมแนนอน การจัดการความเสี่ยงเปนเครื่องมือสำคัญที่หลีกเลี่ยงไมไดในทุกธุรกิจ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการดำเนินธุรกิจเม่ือเกิดสถานการณที่คาดไมถึง ดังนั้นบริษัทจึงจำเปนตองมีเคร่ืองมือจัดการธุรกิจใน

สถานการณปจจุบันเชนเดียวกับการเตรียมตัวใหพรอมกับการแขงขันในอนาคต 

 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและไดจัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได บริษัท

ยังไดทบทวน ประเมินปจจัยเสี่ยงและอุปสรรคใหมๆ ที่อาจสงผลกระทบบริษัทและผูมีสวนไดเสียอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตาม

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการเขาทำโครงการและลงทุน (Risk Committee) ขึ้นตั้งแตป 2547 เพื่อ

บริหารความเสี่ยงจากโครงการอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดตอลักษณะการขายแบบโครงการของบริษัท 

 วัตถุประสงคหลักของการจัดการความเสี่ยงคือทำใหมั่นใจวาบริษัทจะสามารถบรรลุเปาหมายขณะที่ยังคงสรางลักษณะ

ความม่ันใจใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ  

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π‡∑§‚π‚≈¬’ 
 เนื่องจากธุรกิจดานไอทีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริษัทตองดำรงความเปนผูนำดานเทคโนโลยีเพ่ือหลีกเลี่ยง

การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน 

 บริษัทมีการกระตุนวิศวกรและพนักงานขายรวมทั้งเจาหนาที่การตลาด เพื่อใหติดตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี และ

เขารวมการสัมนาทางวิชาการตางๆ เพ่ือใหสามารถอยูในฐานะผูนำในสาขา และนอกจากนี้บริษัทยังคงทำงานอยางใกลชิดกับ

พันธมิตรธุรกิจ เพ่ือใหเขาใจในภาพของการพัฒนาตลาดและเทคโนโลยีหลัก 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√æ÷Ëßæ“≈Ÿ°§â“√“¬„À≠à 
 รายรับสวนใหญมาจากการขายและบริการติดตั้งเครือขายใหกับ TOT และ CAT ประมาณกวารอยละ 46 ของรายรับ

ทั้งหมด แมจะถูกมองวาเปนความเสี่ยงแตเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานของประเทศยังคงไมพัฒนาเต็มท่ี ดังนั้นการลงทุนดังกลาว

จะมาจากภาคราชการเกือบทั้งหมดเพื่อเปนการสนับสนุนวาระแหงชาติในดานไอที เชน e-education, Broadband Internet 

และอีกหลายโครงการ วาระแหงชาติทั้งหมดนี้จำเปนตองอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที 
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 การขายเครือขายหลักถือวาเปนความชำนาญในระดับประเทศยากท่ีจะหาคูแขงมาเปรียบเทียบได ดังนั้นจึงจำเปนอยู 

ที่บริษัทจะเปนผูคาหลักในตลาดทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

 ลักษณะลูกคาของบริษัทประกอบดวยกลุมองคกรราชการรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสามารถแบงออกเปน 3 กลุม

ดังนี้  

 กลุมลูกคา ลกูคา อัตราสวนรายได/รายไดรวม  

Telecom I: ไดแก กลุมธุรกิจดานการสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 34% 

เคลื่อนท่ีและสื่อสารไรสาย (Mobile &  

Wireless Group)  

Telecom II : ไดแก กลุมธุรกิจดานโทรศัพท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 12% 

พื้นฐานและเครือขายแบบ  

กลุม Enterprise : กลุมลูกคาที่เปนองคกรทั้ง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร 54% 

ภาครัฐและเอกชนตางๆ มีสาย (Fixed Line ธุรกิจภาคเอกชน ภาคการศึกษา ฯลฯ 

& Network Group) 

 

 นอกจากน้ีบริษัทยังวางแผนท่ีจะทำสัญญาใหบริการในระยะยาวกับลูกคาหลักของบริษัท เพื่อจะเปนการรักษาสมดุลกับ 

รายไดจากโครงการชัดเจนวาบริษัทพยายามอยางยิ่งที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกคานอยราย และกำลังพยายาม

มองหาโอกาสท่ีจะกระจายฐานลูกคาในอนาคต 

 รายไดที่เพิ่มจากการขยายฐานลูกคาในอนาคตก็จะสามารถเปรียบเทียบไดกับรายไดจากลูกคาหลัก แตในขณะเดียวกัน

บริษัทก็ยังคงรักษาฐานลูกคาปจจุบันใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√æ÷Ëßæ“∫ÿ§≈“°√ 
 ธรรมชาติของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึ่งพาอยางมากกับบุคลากรทั้งในดานการตลาด วิศวกรรม 

และดานการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาเหลานี้ ตองใชเชี่ยวชาญในดานการแนะนำ การออกแบบ และการดำเนินงาน 

ขายสินคาและบริการของบริษัท ปจจุบนับริษัทมีพนกังานรวม 308 คนโดยกระจายไปตามสายงานตางๆ เหลานี้ 

 การขายและการตลาด 

 บริการลูกคา (ดานวิศวกรรม) 

 ซอฟตแวร 

 จัดการโครงการ 

 การเงินและการบริหาร 
 

 พนักงานสวนใหญของบริษัทเปนวิศวกร แตละคนมีประสบการณทำงานประมาณ 4-6 ป และในปที่ผานมา บริษัทมี

อัตราการออกของพนักงานเพียงรอยละ 3-4 ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ำ 

 เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรบุคคล บริษัทมีรูปแบบของการจูงใจและใหสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี บริษัทยังไดมีระบบ

ตรวจสอบภายในเพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรที่สำคัญเพื่อไมเกิดผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทไดพัฒนาโครงสรางองคกรในหลายระดับและมีระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีที่พนักงานหลักไมพรอมทำงาน

ก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนไดในทันที 

 ทุกสัปดาหจะมีการประชุมภายในโดยพนักงานในระดับอาวุโส เพื่อรับทราบและพูดคุยปญหาท่ีเกิดขึ้น และเพ่ือกำหนด

มาตรการที่จำเปนทันที ทั้งนี้เพื่อลดปญหาในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√æ÷Ëßæ“ºŸâ§â“√“¬„À≠à¡“°°«à“√âÕ¬≈– 30 
 ปกติแลวบริษัทจะซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิตหรือจากตัวแทนจำหนายของผูผลิตที่ตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย 

และบริษัทเปนตัวแทนจำหนายหลักที่โดดเดน และเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซิสโก (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตช้ันนำ 

ของโลกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขา IP (Internet Protocal) 
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 ในป 2557 บริษัทส่ังซื้ออุปกรณเครือขายจาก Cisco systems เปนมูลคามากถึงประมาณรอยละ 26 ของตนทุนขาย

ทั้งหมด สาเหตุสำคัญที่ทำใหตองมีมูลคาการสั่งซื้อจากบริษัท ซิสโก ในแตละปมากเชนนี้ก็ดวยเหตุที่วาสินคาจากบริษัท ซิสโก 

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ 

 นอกจากน้ี บริษัทไดลงทุนอยางมากในการฝกอบรมวิศวกรและพนักงานขายเพ่ือใหไดรับการรับรองจากบริษัท ซิสโก 

ตลอดมาจนทำให บริษัทไดรับการแตงตั้งจากบริษัทซิสโก ใหเปนคูคาในระดับ Gold Partner ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุดมาหลายป 

 การอยูในระดับ Gold Partner มานานนี่เองทำใหบริษัทไดรับการสนับสนุนทั้งดานเทคนิคและสวนลดทางการคาที่ดีกวา 

คูคาในระดับอ่ืนที่อยูในระดับรองลงมา แมกระน้ันในการลดความเส่ียงที่เกิดจากการพ่ึงพาคูคาที่รายเดียวในระดับท่ีสูง บริษัท

ยังไดเปนคูคากับผูผลิตรายอื่น ซึ่งมีชื่อเสียงอยูในระดับเดียวกันกับ Cisco Systems ผูผลิตเหลานี้ก็เปนผูผลิตช้ันนำในสาขาของตน 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√ àß¡Õ∫‚§√ß°“√ 
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารมักจะมีอายุการสงมอบโครงการประมาณ 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด

ของแตละโครงการถาบริษัทไมสามารถสงมอบโครงการในเวลาที่กำหนดไวในสัญญา บริษัทอาจถูกปรับจากการสงงานลาชาได 

ตลอดระยะเวลา 5 ปลาสุดนี้ โดยเฉลี่ยบริษัทถูกปรับจากการสงมอบงานลาชาคิดเปนมูลคานอยกวารอยละ 1 ของรายได

ทั้งหมด ซึ่งถือไดวานอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน 

 สาเหตุหลักของความลาชาของโครงการมักจะมาจากปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทเชน ความ

ลาชาจากการสงของจากคูคา หรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่ติดตั้งเพื่อที่จะปองกันบทปรับที่จะเกิดขึ้นจำเปนตองมีวิธีการ

จัดการโครงการอยางชัดเจน กระบวนวิธีนี้ตองอาศัยการติดตามโครงการอยางใกลชิดและการประสานงานท่ีดีระหวางบริษัท 

ลูกคา และผูผลิต ซึ่งทำใหสามารถระบุปญหาและลดผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดลวงหนา 

 เมื่อเริ่มโครงการ บริษัทจะติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการสงมอบโครงการอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามหาก

ลูกคามีความตองการใชระบบงานท่ีสั่งไวอยางเรงดวน บริษัทก็สามารถจัดหาระบบงานสำรองเพ่ือใชงานชั่วคราวระหวางรอการ

สงมอบโครงการอยางสมบูรณตอไป 
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 โดยทั่วไปกอนดำเนินโครงการ บริษัทตองประมาณการตนทุนโครงการลวงหนาเปนระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อ

จะใชในขบวนการประมูลงานโครงการตางๆ ซึ่งหากตองการนำเขาอุปกรณบางสวนจากตางประเทศ ตนทุนโครงการอาจไดรับ

ผลกระทบอันเน่ืองมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอด 

คงเหลือของเจาหน้ีการคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศจำนวน 10.3 ลานเหรียญสหรัฐ และมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาเพื่อใชสำหรับจายชำระคาสินคาเปนจำนวน 9.3 ลานเหรียญ โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนาไวคือ 

32.12 ถึง 33.21 บาท ตอหน่ึงเหรียญสหรัฐ จากความเสียงขางตน บริษัทไดกำหนดวิธีลดความเสี่ยงดังกลาวโดย 

1. กำหนดคาความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมในการคำนวณตนทุนโครงการ 

2. การทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมทั้งจำนวน 

 โดยในป 2557 นี้ บริษัทไดเตรียมการใชเครื่องมือตางๆ ทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับบริษัท 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ‚¬∫“¬√—∞ 
 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนับวาเปนธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตท่ีดีมาก เนื่องจากไดรับนโยบายของรัฐหรือกฎหมาย

มาสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชน นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ การ

ประมูลใบอนุญาตผูประกอบการในระบบ 3G หรือ โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโครงขายไฟเบอรออฟติก ซึ่งนโยบาย

เหลาน้ีสงผลดีตอผูประกอบการท่ีอยูในอุตสาหกรรมใหมีโอกาสเขารวมประมูลงานเพ่ือการดำเนินโครงการเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น

หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐในโครงการตางๆ เหลานี้อาจจะสงผลกระทบท้ังบวกและลบตอโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัท อยางไรก็ตามบริษัท มีการติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิดและแจงขาวใหนกัลงทุนทราบอยางตอเนื่อง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย  

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

3. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

4. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 

5. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 

6. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 

7. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 

8. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 

9. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 

10. นายกิจจา เหลาบุญชัย กรรมการ 

11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ 
 

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 
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 กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทประกอบดวย นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ลงลายมือชื่อ รวมกับ นายสุรพร 

รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหลาบุญชัย รวมเปนสองคนพรอมประทับตราสำคัญของบริษัท 
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 กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหาร

และผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผลประโยชนของผูถือหุน โดยกรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

 ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ 

รายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไม

รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา  

คูสมรส พี่นอง และบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ 

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน 

ผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน

ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือ 

ถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ ไดกำหนด

นิยามกรรมการอิสระเทากับขอกำหนดข้ันต่ำของสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน

ของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ หนึ่ง ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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1. อำนาจ 

(1) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 

ที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

(2) กำหนดนโยบาย เปาหมายแนวทางแผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมท้ังควบคุม กำกับดูแลการบริหาร

งานและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตเร่ืองดังตอไปน้ี

คณะกรรมการจะตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการอันไดแกเร่ืองที่กฎหมายกำหนดให

ตองไดรับอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนเชนการเพ่ิมทุนการลดทุนการออกหุนกูการขายหรือโอนกิจการของบริษัท

ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่นหรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับเปนตน 

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน 

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน เพื่อ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทตั้งประธานกรรมการ 

ในแตละชุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลอ่ืนใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอำนาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจอื่นๆ 

ก็ได 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนเปนรองประธานฯ รวมท้ังเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเปนกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 
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(6) แตงตั้งกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพันบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ

กำหนด หรือแกไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

(7) แตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจางงานในตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 

(8) แตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ัง

บุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะ

กรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

(9) พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำป เพื่อเสนอรายงานตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 

(10) จัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และประชุมวิสามัญภายใตกรอบเวลาและเง่ือนไขตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของบริษัท 

(11) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หรือตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท 

 

2. หนาที่ 

(1) กำหนด ควบคุมและกำกับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตรในการทำธุรกิจของบริษัท 

(2) กำหนดนโยบายดานตางๆ และข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมาตรฐานจริยธรรมดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวัง 

(3) จัดสรางระบบการควบคุม ความนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่นใหแกบริษัท เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัท 

เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และความคาดหวังของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

(4) ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท 

(5) จัดวางโครงสรางและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อใหมีระบบการบริหารความเส่ียง การกำกับและตรวจสอบ และ 

การควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย  

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการ 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 
 

เลขานุการ : นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 
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1. อำนาจ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการตางๆ ที่อยูภายใตขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวใน

หัวขอหนาที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. มีอำนาจในการเชิญฝายบริหารหรือเจาหนาที่ของบริษัทมารวมประชุมชี้แจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสาร 

ที่รองขอ ตามความจำเปน 

2. พิจารณาเสนอรายช่ือผูสอบบัญชีพรอมทั้งคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแตงตั้งจาก 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานตรวสอบ

บัญชี 

3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปน

ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
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5. พิจารณารายงานจากผูตรวจสอบภายใน และหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหาร

ความเสี่ยง 

6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหคำแนะนำ ปรึกษาหรือใหความเห็นไดตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม 

7. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไมมีฝายบริหารจัดการรวมดวย 

 

2. หนาที่ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานงบการเงินสำหรบังวดไตรมาส และงบการเงินประจำป อยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit)  

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี 

รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอ

กำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทความเห็น

เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมการประชุมกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ฉ) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

(ช) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย  

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  
1. นายพงษเทพ ผลอนันต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 
 

เลขานุการ : นางปญณวีย แกวมณี 
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1. อำนาจ 

1. พิจารณาใหความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ังในกรณี

ตำแหนงกรรมการวางลง 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอช่ือผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแตงตั้งเปน

กรรมการผูจัดการใหญ 

4. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหปฏิบัติงานใดๆ  

ใหกับบริษัท 

 

2. หนาที่ 

1. จัดทำหลักเกณฑ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 

2. สรรหาและเสนอช่ือผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งในกรณีตำแหนงกรรมการ 

วางลงจากเหตุอ่ืนท่ีไมใชการพนตำแหนงตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

3. สรรหาและเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนในกรณีตำแหนงกรรมการวางลงเน่ืองจากการพนตำแหนงตามวาระ 

4. สรรหาและเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการผูจัดการใหญ 

ที่ตองพนสภาพจากการเปนพนักงานบริษัทตามระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

5. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหปฏิบัติงานใดๆ ใหกับบริษัท 

6. เสนอแนะแนวทาง และกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

แลวนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. เสนอแนะแนวทางการจายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผูบริหารและพนักงานใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย  

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานบริการลูกคา 

3. นายกิจจา เหลาบุญชัย รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการตลาดและการขาย 
 

เลขานุการ : นางสาวศรินทร จันทรนิภาพงศ 

 

¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
1. อำนาจ 

1) พิจารณาใหความเห็นชอบในการ แตงต้ัง โยกยาย หรือปลด ผูบริหารบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่ในทุกตำแหนง 

ยกเวนกรรมการผูจัดการใหญ 

2) พิจารณาเห็นชอบในโครงสรางเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของผูบริหารและพนักงาน แลวนำเสนอ

ตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

3) พิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โครงสรางการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอน 

การทำงานของแตละสายงาน 
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4) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเขาไป 

ค้ำประกัน หรือการชำระหรือจายเงิน เพื่อธุรกรรมตามการคาปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับ

แตละรายการอยางชัดเจน โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติ ซึ่งผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดี วงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยูกับ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

5) พิจารณาทำสัญญาการคาในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

 

2. หนาที่ 

1) พิจารณากล่ันกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใชจายประจำป และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอ 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนงานตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3) กำกับดูแลใหบริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเปนไปตามขอเสนอแนะและทวงติง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆ ไตรมาส 

 

  ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกลาวขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพย

ที่เก่ียวกับเรื่องน้ันๆ นอกจากน้ี อำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเร่ืองอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจาก

มติที่ประชุมผูถือหุน 
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1. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมายโดยอยูภายใตวัตถุประสงค

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแตละรายการอยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุดไมเกินวงเงิน

ที่กำหนดไวตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว

อยางไรก็ดีวงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจท่ีทำใหกรรมการผูจัดการใหญสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตาม

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยหรือก.ล.ต.ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอยท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจและมีการกำหนดราคาและเง่ือนไขท่ีเปนราคาตลาดหรือไม

ตางจากบุคคลภายนอก 

2. จัดทำแผนธุรกิจแผนกลยุทธงบประมาณรายจายประจำปเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร 

3. ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจกลยุทธธุรกิจและงบประมาณรายจายประจำปที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

4. กำหนดโครงสรางองคกรและการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝกอบรมการวาจางและ

การเลิกจางของพนักงานบริษัท 

5. มีอำนาจแตงตั้งถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตำแหนงที่ต่ำกวากรรมการผูจัดการใหญ 

6. ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
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คณะผูบริหาร ประกอบดวย  

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายกิจจา เหลาบุญชัย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย 

3. นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริการ 

4. นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร 

5. นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารทั่วไป 

6. นายกริต คงเชื้อนาค ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารโครงการ 

7. นายเกรียงไกร นิศยันต ผูอำนวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ 

8. นายชุมเกียรติ เลาเสรีวัฒนกุล ผูอำนวยการอาวุโส ฝายการตลาด 

9. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร ผูอำนวยการอาวุโส ฝายขายสวนงานเอกชนและสวนงานราชการ 

10. นางปญณวีย แกวมณี ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

11. นายพุทธิ ธำรงศิริวัฒน ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริการลูกคา 

12. นายราลฟ ฮุนเดิรทมารค ผูอำนวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ 

13. นายสมชาติ เตชัสศรีวัฒนา ผูอำนวยการอาวุโส ฝายเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและบริการงานระบบสารสนเทศ 

14. นายสุพัฒน ดุลยคุปต ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริการดานเทคนิค 

15. นางสาวสุรีรัตน ปราชญานุกุล ผูอำนวยการอาวุโส ฝายควบคุมการเงินและการบัญชี 

16. นายองอาจ หาญทวีสมพล ผูอำนวยการอาวุโส ฝายขายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

17. นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส ผูอำนวยการอาวุโส ฝายเลขานุการบริษัท 
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 คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง เบี้ยประชุม คาตอบแทน บำเหน็จ รวม 

    รายเดือนตอป ประจำป 2556  
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 120,000.00 180,000.00 2,217,391.30 2,517,391.30 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

  และกรรมการอิสระ 

3. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 60,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,634,260.87 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

6. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 60,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,634,260.87 

7. นายกิจจา เหลาบุญชยั กรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

10. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87 

11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ 72,000.00 96,000.00 1,478,260.87 1,646,260.87  
  รวม 816,000.00 1,140,000.00 17,000,000.00 18,956,000.00 

 

หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท และไดรับคาตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท 

2. กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 12,000 บาท และไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 

3. ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการจายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวม 17.0 ลานบาท 
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 คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง เบี้ยประชุม คาตอบแทน รวม 

    รายเดือนตอป  
1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการ 120,000 180,000 300,000 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการ 90,000 120,000 210,000 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 75,000 120,000 195,000  
  รวม 285,000 420,000 705,000 

 

หมายเหตุ : อัตราคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2552 

 1. ประธานกรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราคร้ังละ 20,000 บาท และไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท 

 2. กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท และไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

 

 คาตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง เบี้ยประชุม คาตอบแทน บำเหน็จ รวม 

    รายเดือนตอป ประจำป 2555  
1. นายพงษเทพ ผลอนันต ประธานกรรมการ 80,000 - - 80,000 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 60,000 - - 60,000 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 45,000 - - 45,000 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 60,000 - - 60,000 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 60,000 - - 60,000  
  รวม 305,000 - - 305,000 

 

หมายเหตุ : อัตราคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2552 

 1. ประธานกรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท 

 2. กรรมการรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท 

 

 รายการคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

 หนวย : บาท  

 กลุมบุคคล รายการ ป 2557 ป 2556 ป 2555 

     (ปรับปรุงใหม)  
1. กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 6 4 5 

2. กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร ผลประโยชนระยะสั้น 125 

  /ผลประโยชนหลังออก 2 118 128 

  จากงาน 

3. กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 7 5 6 

 และผูบริหาร 
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 เนื่องจากบริษัททำธุรกิจที่เนนการประมูลโครงการเปนหลัก บริษัทจึงไดตระหนักถึงความเส่ียงตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน

จากการขาย แตละโครงการ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และมีคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ทำหนาท่ีประเมินความเสี่ยงตางๆ ทั้งที่เกิดจากเรื่องการเงิน 

การบริหารโครงการ ดานเทคนิค รวมถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยู

ระดับที่ยอมรับได โดยโครงการสำเร็จลุลวง และสามารถสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท 
 

°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π 
 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวช่ึงระบบควบคุมภายใน

รวมทั้ง ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและ

ทรัพยสินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามกฎหมายและ ระเบยีบที่เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง 

 ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทไดจัดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยใหบริษัทมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ที่จะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวในเรื่องดังนี้ 

• ระบบขอมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได 

• ไดมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• ทรัพยสินของบริษัทมีอยูจริงและไดมีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เปนอยางดี 

• การดำเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด 

• วัตถุประสงค กลยุทธของบริษัทไดมีการบรรลุและดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล 
 

 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สรุปตามองคประกอบของการควบคุมแตละดานดงันี้ 

1. ดานองคกรและสภาพแวดลอม (Organization & Control Environment) 

  บริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีชึ่งเปนรากฐานท่ีสำคัญของการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผล โดย บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ งบประมาณ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑในการ

วัดผลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจเปนประจำตอเนื่อง มีการ

ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการ

ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางดานการเงิน จัดชื้อ การบริหารความเสี่ยงและ ดานอื่นๆ อยางครบถวน 

2. ดานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  บริษัทกำหนดใหทุกหนวยงานประเมินและพิจารณาความเส่ียงในการทำธุรกรรมตางๆ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทำหนาที่ กำกับดูแลความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได 

3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหาร (Management Control) 

  บริษัทไดกำหนดใหมีการแบงแยกหนาที่การงาน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมระหวางกัน กำหนดอำนาจหนาที่ 

ในการอนุมัติ รายการและวงเงินเปนลายลักษณอักษร และไดจัดทำแนวทางการดูแลรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการ

ระหวางกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

4. ดานระบบสารสนเทศและสื่อสารขอมูล (information & Communication) 

  บริษัทจัดใหมีระบบขอมูลเพื่อการตัดสินอยางเพียงพอโดยมีหนวยงานที่รวบรวม วิเคราะหและจัดเก็บในระบบ

คลังขอมูล ของบริษัทระบบขอมูลในองคกรมีการส่ือสารท้ังสองทางอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท

ไดมีการจัดเตรียมขอมูลและ เอกสารอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ 
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5. ดานระบบการติดตาม (Monitoring) 

  ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบ งบการเงินประจำงวดบัญชี 

2554 ไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาว บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  บริษัทจัดใหมีระบบการติดตามโดยผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหการดำเนินงาน เปนไปตามแผนท่ี

วางไวและหนวยงาน ตรวจสอบภายในทำหนาที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมอยางอิสระและรายงานผล

พรอมขอเสนอแนะใหฝายบริหารดำเนิน การแกไขคณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้ง 5 ดานคือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม 

แลวเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในแตละดาน 

  บริษัทไดวาจางบริษัท ดีไอเอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ทำหนาท่ีตรวจสอบภายใน โดยมีสายการบังคับ

บัญชารายงาน ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดานการบริหารตอกรรมการผูจัดการ สวนงานตรวจสอบ

ภายในมีหนาท่ีในการใหคำปรึกษา และตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเส่ียงและการกำกับ

ดูแลกิจการ เพ่ือใหแนใจวาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัทและบริษัทยอย ไดจัดใหมีขึ้นอยางพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว 

  สวนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ไดจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป โดยพิจารณาตามปจจัยเส่ียง (Risk 

based Approach) ชึ่งจะเนนความเส่ียงสำคัญตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทและความถูกตอง

ดานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปดังกลาวและติดตาม 

ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาส สวนงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทไดอางอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของสมาคมผูตรวจสอบภายใน เปนกรอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ มีความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม ตลอดจนไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรตางๆ ที่จำเปนอยาง

เพียงพอ 

 

 แผนงานการตรวจสอบ ป 2557 

1. การตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 

1. ตรวจสอบการควบคุมระบบการจายเงินเดือน (บริหารทรัพยากรบุคคล) 

1.1 นโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน 

1.2 นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ภายในหนวยงาน 

1.3 หลักเกณฑการใหคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ  

1.4 การบันทึกบัญชี และรายงานที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบระบบการจัดการ และบริหารบุคคล 

2.1 ตรวจสอบนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับขบวนการในการรับสมัครบุคลากร 

2.2 ระบบการจัดเก็บแฟมประวัติพนักงาน 

2.3 ตรวจสอบวาบริษัทฯ มีระบบการพัฒนาบุคคลากรภายในองคกร 

2. การตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 

1. ระบบควบคุมการจัดซื้อ 

1.1 การขอซื้อ 

1.2 การอนุมัติการสั่งซื้อ และการคัดเลือกผูขาย 

1.3 การตรวจรับของ 
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1.4 การติดตามสินคาที่สั่งซื้อ 

1.5 การบันทึกบัญชี และรายงานที่เกี่ยวของ 

2. ระบบควบคุมการจายเช็คและฐานะทางการเงิน 

2.1 การจัดทำใบสำคัญจายและเอกสารประกอบการจาย 

2.2 การอนุมัติการจาย 

2.3 การจัดทำเช็คจาย และทะเบียนคุมเช็คจาย 

2.4 การบันทึกบัญชีลดยอดเจาหนี้ 

2.5 การบันทึกบัญชีและรายงานที่เกี่ยวของ 

3. การตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 

1. ระบบควบคุมสินทรัพยถาวร 

1.1 การขอซื้อ 

1.2 การอนุมัติการสั่งซื้อ และการคัดเลือกผูขาย 

1.3 การตรวจรับสินทรัพย 

1.4 การจัดเก็บและการใหรหัสสินทรัพย 

1.5 การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย 

1.6 ความเหมาะสมของการจัดทำประกันภัย 

1.7 การคำนวณคาเสื่อมราคาและการบันทึกบัญชี 

1.8 การกำหนดวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินทรัพย 

1.9 การดูแลรักษาสินทรัพย 

1.10 การโอนยาย หรือการจำหนายสินทรัพย 

1.11 การบันทึกบัญชี และรายงานที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบการคำนวณคานายหนา 

4. การตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 

1. ระบบควบคุมการบริหารสินคาคงเหลือ 

1.1 การกำหนดปริมาณในการสั่งซื้อสินคา 

1.2 การกำหนดระยะเวลาในการส่ังซื้อ 

1.3 การรับ - จายสินคาคงเหลือ 

1.4 การเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ รวมถึงสินคาลาสมัยและหมดอายุ 

1.5 ตรวจสอบสรุปผลจากการตรวจนับ และผลตางจากการตรวจนับ 

1.6 การเก็บรักษาสินคาคงเหลือ 

1.7 การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

1.8 การจัดทำรายงานตอผูบริหาร 

2. การติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน 

 

  ในป 2553 มีการจัดทำกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน โดยอางอิงมาตรฐานสากล (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission, COSO) เพื่อรองรับการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทในอนาคต โดยกฎบัตรของ การตรวจสอบภายในดังกลาวมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 
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 บริษัทไดมีการทำรายการระหวางกัน ตามขอกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของดงนี้ 

°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π„πªï 2557 
 

 ธุรกรรม รายการ มูลคา (บาท) บริษัทท่ีเกี่ยวโยง ความสัมพันธ นโยบายราคา  

ขายบริการ การบำรุงรักษาฯ 1,258,896.92 บจก. โอสถสภา กรรมการรวมกัน เงื่อนไขราคาปกติ 

ขายสินคา ซอฟแวร/การอบรม 1,827,164.00 บจก. เคิรซ บริษัทยอย เงื่อนไขราคาปกติ 

ซื้อบริการ คาบริการอินเตอรเน็ต/ 978,551.60 บจก. เคิรซ บริษัทยอย เงื่อนไข/ราคาดีกวา 

 คาเชา Server    รายเดิม 

ซื้อบริการ คาเบี้ยประกันภัย 680,828.00 บมจ.เอเชียประกันภัย  กรรมการรวมกัน เงื่อนไขราคาท่ีดีที่สุด 

   (1950)  จากการเปรียบเทียบ 

ซื้อบริการ/ อุปกรณระบบเสียง/ภาพ,  944,990.00 บมจ. วิชัยเทรดดิ้ง  กรรมการรวมกัน ราคาตกลงรวมกันที่ 

สินคา อุปกรณเครื่องจายกระแสไฟฟา  (1983)   แขงขันกันได 

                   รวม 5,690,430.52 
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 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำข้ึนตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง 

และประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทำ รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เพ่ือใหเปนประโยชนตอผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 
 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง และใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไวซึ่ง

ทรัพยสินตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงาน

ประจำปแลว 
 

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

คือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อให 

ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏใน

รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ และสามารถ

สรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ 

บริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

   

 นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 

 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  และกรรมการผูจัดการใหญ 
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เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ดวยเชนกัน 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบตัิตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน 

เปนสาระสำคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและ การเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตาม

ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี 

ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการ

เงินโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 
 

ความเห็น 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดยีวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 

แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

กฤษดา เลิศวนา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2558 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 1,312,984,000 180,060,517 1,310,793,236 177,429,229 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8 1,319,765,351 2,020,243,529 1,312,601,099 2,011,925,746 

รายไดที่ยังไมเรียกชำระ  372,995,005 740,236,368 371,625,688 739,275,428 

สินคาคงเหลือ 9 578,241,618 1,215,763,650 573,324,739 1,214,215,849 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  83,898,817 51,995,061 71,254,563 41,720,503 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  3,667,884,791 4,208,299,125 3,639,599,325 4,184,566,755 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 10 9,613,896 14,919,101 - 5,484,745 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 30,316,618 59,649,800 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 12 66,290,537 50,118,723 74,999,850 49,999,900 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 169,606,776 104,323,144 136,542,340 62,873,070 

อุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ 14 180,518,626 174,756,427 70,835,996 112,369,484 

คาความนิยม  4,391,837 4,391,837 - - 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 45,039,304 47,955,491 15,276,286 11,356,845 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 25 15,041,223 15,978,642 19,282,980 19,424,363 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  9,561,092 9,917,043 8,114,261 9,158,960 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  500,063,291 422,360,408 355,368,331 330,317,167 

รวมสินทรัพย  4,167,948,082 4,630,659,533 3,994,967,656 4,514,883,922 

ß∫°“√‡ß‘π 
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ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ) 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 

 จากสถาบันการเงิน 16 18,192,889 16,206,594 - - 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  - 451,995,298 - 451,995,298 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17 688,674,549 887,369,993 656,748,201 864,566,286 

ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ  399,791,939 338,038,195 399,791,939 338,038,195 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป 18 135,107,141 45,491,727 7,988,706 38,042,727 

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 19 25,449,291 17,344,848 23,736,848 13,358,339 

ภาษีเงินไดคางจาย  18,647,046 40,154,685 18,647,046 40,154,685 

รายไดรับลวงหนาจากลูกคา  21,453,704 152,437,523 18,491,222 149,040,087 

สำรองคาปรับงานลาชา  518,400 9,500,000 518,400 9,500,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20 77,839,704 99,829,920 77,401,768 99,488,838 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,385,674,663 2,058,368,783 1,203,324,130 2,004,184,455 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป 18 443,300 39,861,583 443,300 7,743,149 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจาก 

 สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 19 43,450,730 28,622,810 43,450,730 26,910,367 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 21 52,076,815 50,642,976 50,298,399 48,272,935 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 30.4 5,000,000 17,000,000 - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  100,970,845 136,127,369 94,192,429 82,926,451 

รวมหนี้สิน  1,486,645,508 2,194,496,152 1,297,516,559 2,087,110,906 
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ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ) 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียน 

  หุนสามัญ 206,320,897 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 

   (2556: หุนสามัญ 206,320,908 หุน  

   มูลคาหุนละ 5 บาท) 22 1,031,604,485 1,031,604,540 1,031,604,485 1,031,604,540 

 ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 

  หุนสามัญ 206,320,897 หุน  

   มูลคาหุนละ 5 บาท  1,031,604,485 1,031,604,485 1,031,604,485 1,031,604,485 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  303,437,091 303,437,091 303,437,091 303,437,091 

กำไรสะสม 

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 23 97,200,000 64,081,001 97,200,000 64,081,001 

 ยังไมไดจัดสรร  1,238,035,065 1,004,603,900 1,265,209,521 1,028,650,439 

สวนของผูถอืหุนของบริษัทฯ  2,670,276,641 2,403,726,477 2,697,451,097 2,427,773,016 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 

 ของบริษัทยอย  11,025,933 32,436,904 - - 

รวมสวนของผูถือหุน  2,681,302,574 2,436,163,381 2,697,451,097 2,427,773,016 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  4,167,948,082 4,630,659,533 3,994,967,656 4,514,883,922 
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ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡∫Á¥‡ √Á® 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 

กำไรขาดทุน: 

รายได 

รายไดจากการขายและบริการ  6,470,787,736 5,888,419,338 6,308,909,687 5,770,244,547 

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสำหรับใหเชา  76,639,933 76,493,546 76,639,933 76,493,546 

รายไดอื่น   104,119,975 58,319,492 91,933,507 58,213,565 

รวมรายได  6,651,547,644 6,023,232,376 6,477,483,127 5,904,951,658 

คาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ  5,023,808,672 4,495,606,036 4,879,536,714 4,395,354,293 

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา  42,988,843 43,086,831 42,988,843 43,086,831 

คาใชจายในการขาย  352,073,710 314,711,682 344,241,501 304,266,347 

คาใชจายในการบริหาร  388,765,565 432,635,193 357,613,457 378,920,040 

รวมคาใชจาย  5,807,636,790 5,286,039,742 5,624,380,515 5,121,627,511 

กำไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 และบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  843,910,854 737,192,634 853,102,612 783,324,147 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 และบริษัทรวม 12 (8,828,136) (281,177) - - 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  835,082,718 736,911,457 853,102,612 783,324,147 

คาใชจายทางการเงิน  (11,881,066) (35,154,251) (6,158,279) (32,604,716) 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  823,201,652 701,757,206 846,944,333 750,719,431 

คาใชจายภาษีเงินได 25 (186,052,974) (153,933,691) (185,256,938) (159,099,416) 

กำไรสำหรับป  637,148,678 547,823,515 661,687,395 591,620,015  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

 คณิตศาสตรประกันภัย 21 - (1,477,723) - (1,477,723) 

ผลกระทบภาษีเงินได 25 - 295,545 - 295,545 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  - (1,182,178) - (1,182,178)  
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  637,148,678 546,641,337 661,687,395 590,437,837  
การแบงปนกำไร (ขาดทุน): 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  658,559,478 567,617,194 661,687,395 591,620,015 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย  (21,410,800) (19,793,679) 

      637,148,678 547,823,515  
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม: 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  658,559,478 566,435,016 661,687,395 590,437,837 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย  (21,410,800) (19,793,679) 

      637,148,678 546,641,337 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 26 

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  3.19 7.74 3.21 8.07 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนภาษี  823,201,652 701,757,206 846,944,333 750,719,431 

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

 จากกิจกรรมดำเนินงาน 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  113,309,838 94,077,716 79,159,136 72,005,007 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  (5,439,513) 44,232,019 (5,418,270) 44,232,019 

 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

  และบริษัทรวม  8,828,136 281,177 - - 

 ขาดทุนจากการปดกิจการของในบริษัทยอย  - - 147,425 - 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  - - 28,333,382 - 

 สำรองคาปรับจากงานลาชา (โอนกลับ)  (763,232) 9,500,000 (763,232) 9,500,000 

 ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ  

  (โอนกลับ)  (12,000,000) 17,000,000 - - 

 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายอุปกรณ  366,599 - (6,167) - 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  10,147,116 10,120,769 9,640,472 7,750,728 

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (252,111) (9,624,029) (266,637) (9,624,029) 

 คาใชจายดอกเบี้ย  14,210,188 42,204,775 8,487,401 38,861,263 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

 และหนี้สินดำเนินงาน  951,608,673 909,549,633 966,257,843 913,444,419 

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  705,917,691 (165,007,979) 704,742,917 (172,650,575) 

 รายไดที่ยังไมเรียกชำระ  367,241,363 77,390,534 367,649,740 78,351,474 

 สินคาคงเหลือ  637,522,032 (752,990,425) 640,891,110 (752,632,532) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (15,123,381) 10,851,529 (26,574,293) (2,475,940) 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  355,951 (184,533) 1,044,699 (288,418) 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  (201,527,916) (209,587,622) (210,511,215) (185,900,759) 

 ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ  61,753,744 5,225,602 61,753,744 5,225,602 

 รายไดรับลวงหนาจากลูกคา  (130,983,819) (29,049,472) (130,548,865) (32,446,908) 

 สำรองคาปรับงานลาชา  (8,218,368) - (8,218,368) - 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (22,135,352) (45,387,240) (22,232,206) (47,367,632) 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  (8,713,277) (6,878,446) (7,615,008) (6,878,446) 

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  2,337,697,341 (206,068,419) 2,336,640,098 (203,619,715) 

 จายดอกเบี้ย  (14,085,372) (42,217,441) (8,487,401) (38,998,745) 

 จายภาษีเงินได  (220,443,802) (179,972,544) (206,623,194) (167,562,821) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  2,103,168,167 (428,258,404) 2,121,529,503 (410,181,281) 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  5,305,205 (7,082,134) 5,484,745 2,352,222 

เงินสดรับจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 

 ของบริษัทยอยจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย  - 7,350,000 - - 

เงินสดจายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย  - (42,644,874) - (58,650,000) 

เงินสดรับ (จาย) จากการปดกิจการของบริษัทยอย  (171) - 852,375 - 

เงินสดจายลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม  (24,999,950) (25,399,950) (24,999,950) (24,999,950) 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ  22,615 - 17,942 - 

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (111,564,912) (56,840,137) (109,490,331) (44,554,712) 

เงินสดจายซื้ออุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ  (62,653,972) (14,373,673) - (8,923,608) 

เงินสดจายซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร  (7,609,812) (2,200,905) (5,735,803) (2,200,905) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (201,500,997) (141,191,673) (133,871,022) (136,976,953) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  1,986,295 (365,714,026) - (360,000,000) 

เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (451,995,298) 451,995,298 (451,995,298) 451,995,298 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว  95,709,280 35,084,307 709,280 - 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (45,512,149) (32,161,157) (38,063,150) (30,430,175) 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น  22,932,363 36,552,538 26,918,872 40,268,706 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  - 687,736,305 - 687,736,305 

จายเงินปนผล  (391,864,178) (309,362,287) (391,864,178) (309,362,287) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (768,743,687) 504,130,978 (854,294,474) 480,207,847 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,132,923,483 (65,319,099) 1,133,364,007 (66,950,387) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  180,060,517 245,379,616 177,429,229 244,379,616 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  1,312,984,000 180,060,517 1,310,793,236 177,429,229 
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À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õß∫√‘…—∑œ 
  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมี 

ภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การขาย ออกแบบ ติดต้ัง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา 

ฝกอบรมและรับเหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหเชาคอมพิวเตอร และ

อุปกรณอิเลคโทรนิค โดยที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

 

2. ‡°≥±å„π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

  งบการเงินนี้ไดจัดทำขึน้โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดงัตอไปนี้ 
 

   จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

 2557 2556 

 รอยละ รอยละ 

บริษัท เคิรซ จำกัด จำหนายและใหบริการเก่ียวกับระบบซอฟทแวรและ ไทย 51 51 

   ระบบคอมพิวเตอรและใหบริการอินเตอรเน็ต 

   ความเร็วสูง 

บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย  จำหนายอุปกรณสื่อสารและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ ไทย - 100 

 จำกัด  ธุรกิจการสื่อสาร 

บริษัท บีเคเค บรอดแบนด ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไทย 60 60 

 จำกัด (ถือหุนรอยละ 60  

 โดยบริษัท เคิรซ จำกัด) 

 

  ในระหวางป 2557 บริษัท ทาวเวอรเอ็กซ เอเซีย จำกัด ไดเลิกบริษัทและเสร็จสิ้นการชำระ บัญชี

แลว (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) 

ข) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอำนาจในการ

ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวนัที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แลว 

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัท

ยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและ

สวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่

ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

 

3. ¡“μ√∞“π°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π„À¡à 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 15  สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

ฉบับที่ 27  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 32  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1  การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี 

    ลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรอืไม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 

    แวดลอม 

ฉบับที่ 7  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน 

    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 10  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับที่ 12  ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับที่ 17  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับที่ 18  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมี

เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำ

และคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชกีับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจำนวนมาก ซึ่ง

มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐาน การรายงานทางการ

เงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในคร้ังนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท 

การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการรายงานทางการเงินกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะ

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ในปท่ีนำมาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดใหกิจการตองรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรู

รายการดังกลาวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกำไรขาดทุนก็ได 

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู

รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู

แตเดิมแลว 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย 

ใชแทนเน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกำหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ การพิจารณาวา 

ผูลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขาไป

ลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใช 

อำนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุน

หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญน้ีสงผลใหฝายบริหารตองใช
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ดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอำนาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไมและ

จะตองนำบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบาง 

  ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ

สำคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียใน

การรวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำหนดใหกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดย

ใชวิธีสวนไดเสีย ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับที่ 31 กำหนดใหกิจการสามารถเลือกนำเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุม

รวมกันมาจัดทำงบการเงินรวมโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน หรือบันทึกเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียก็ได 

  ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจา

กบริษัทฯและบริษัทยอยเลือกใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันอยูแตเดิมแลว 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การ

รวมการงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงินตอ

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัด

มูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกำหนดของ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของอ่ืน กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปล่ียน

ทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเร่ิมใชมาตรฐานนี้ 

  จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผล

กระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 

4. π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

 ขายและบริการ 

  รายไดจากการขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา ฝกอบรมและรับ

เหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเปนรายไดตามสวนของงานที่แลว

เสร็จจากการประเมินของวิศวกร/ผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกำหนด

เรียกชำระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมเรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

  รายไดจากการบริการรับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 
 

 คาเชาและคาบริการ 

  รายไดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ใหเชาและใหบริการ 
 



61∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

ข) คาใชจาย 

  ตนทุนจากการขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา ฝกอบรมและรับ

เหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ 

(รับรูรายไดแลว) ของประมาณการตนทุน โดยจะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนสำหรับโครงการท้ังจำนวน 

เมื่อทราบแนชัดวาโครงการน้ันจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนของ

งานท่ีทำเสร็จของประมาณการตนทุนและตนทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงบันทึกเปน “งานระหวางทำ” 

ภายใตสินคาคงเหลือหรือ “ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน 

  คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการ

เบิกใช 
 

4.3 ลูกหนี้การคา 

  ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
 

4.4 สินคาคงเหลือ 

  อุปกรณงานระหวางทำและสินคาระหวางทางแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด

จะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ คาแรงงาน คางานผูรับเหมาชวงและคาใชจายอื่นท่ี

เกี่ยวของ 
 

4.5 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับ

ของเงินลงทุนต่ำกวาราคาทุน 
 

4.6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ และคาเสื่อมราคา 

  ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการแสดงมูลคาตาม

ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

  คาเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการคำนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร   20 ป 

สวนปรับปรุงอาคาร 5 ป 

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน 5, 10 ป 

คอมพิวเตอร  3, 5 ป 

อุปกรณใชในโครงการ 3, 5 ป 

ยานพาหนะ  5 ป 

อุปกรณสำหรับใหเชา อายุสัญญาเชา (3.5 - 5.5 ป) 

อุปกรณสำหรับใหบริการ 5, 10, 15 ป 
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  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง 
 

  บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณใหเชาและบริการ ออกจากบัญชี 

เม่ือจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือจากการจำหนาย

สินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ

ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 

  บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯจะบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของ

สินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคา

ตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

  บริษัทฯตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี ขอบงช้ีวา

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพย

ไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

  สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้ 

   อายุการใหประโยชน 

 ความสัมพันธของลูกคา 5 ป 

 ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 10 ป 
 

4.8 คาความนิยม 

  บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวา

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ 

บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที 

  บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา

ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

  เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ

ใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของ

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 
 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือ 

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกนักับบริษัทฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทาง

ตรงหรือทางออมซ่ึงทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงาน 

ของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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4.10 สัญญาเชาระยะยาว 

  สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปให

กับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระ

ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวน

ของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคา

ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

  สัญญาเชาอาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของ

กำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
 

4.11 เงินตราตางประเทศ 

  บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชใน

การดำเนินงานของแตละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร 

อุปกรณและอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ี

วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทำการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและ

บริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยน้ัน ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ

มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัท

ยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคา

ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจำลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย 

ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจำหนาย โดย

การจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน

อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 

4.13 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย

เมื่อเกิดรายการ 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

  บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน

จายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคา

ใชจายในปที่เกิดรายการ 
 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับ

พนักงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี

คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมิน

ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกำไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 
 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
 

4.15 ภาษีเงินได 

  ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของน้ัน 

โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต 

เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะ

ไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
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  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิด

ขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 
 

4.16 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
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  ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวน

เงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก

จำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

 การประมาณการรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบ ติดต้ัง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษาฝกอบรม และรับ

เหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ในการคำนวณรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษาฝกอบรม และ

รับเหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลท่ีดี

ที่สุดที่มีในสภาวะปจจุบันและประสบการณจากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอมูลจากวิศวกร/ผูควบคุมโครงการในการ

ประมาณการสวนของงานท่ีแลวเสร็จและตนทุนทั้งหมดของแตละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการดังกลาวเปน

ระยะๆ หรือเม่ือตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการอยางมีสาระสำคัญ 
 

 สัญญาเชา 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับความ

เส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี ้

  ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ และคาเสื่อมราคา 

  ในการคำนวณคาเส่ือมราคาของอาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ ฝายบริหารจำเปนตอง

ทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชา

และบริการ และตองทำการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจากน้ีฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณสำหรับใหเชาและ

บริการในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย 

  ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการ

ดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ 

หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดนั้นๆ 
 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจำนวน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตใน

แตละชวงเวลา 
 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง

ตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน 
 

 คดีฟองรอง 

  บริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและไดบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินขอ 30.4 
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  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายการธุรกิจที่เปนสาระสำคญักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่

ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการที่เกี่ยวของกัน 2557 2556 2557 2556  

กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 6 4 6 4 

กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร ผลประโยชนระยะสั้น 125 115 115 106 

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2 3 2 3 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ ผลประโยชนระยะสั้น 7 5 7 5 

 ตรวจสอบและผูบริหาร 
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7. ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556  
เงินสด 648 391 465 325 

เงินฝากธนาคาร 1,312,336 179,670 1,310,328 177,104 

รวม 1,312,984 180,061 1,310,793 177,429 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.1 - 1.25  

ตอป (2556: รอยละ 0.1 - 1.8 ตอป) 

 

8. ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·≈–≈Ÿ°Àπ’ÈÕ◊Ëπ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556  
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ - - 994 - 

3 - 6 เดือน - - 498 - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,492 - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ 396,592 599,836 390,093 598,268 

คางชำระ 

 ไมเกิน 3 เดือน 433,551 897,742 431,632 891,452 

 3 - 6 เดือน 308,327 128,602 308,237 128,543 

 มากกวา 6 - 12 เดือน 66,211 198,946 66,109 198,817 

 มากกวา 12 เดือน 148,037 222,959 147,781 222,455 

รวม 1,352,718 2,048,085 1,343,852 2,039,535 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (44,541) (46,981) (44,331) (46,749) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 1,308,177 2,001,104 1,299,521 1,992,786 

ลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 7,500 - 7,500 

ลูกหนี้ผอนชำระ 11,588 14,640 11,588 14,640 

รวม 11,588 22,140 11,588 22,140 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,000) - (3,000) 

รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 11,588 19,140 11,588 19,140 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,319,765 2,020,244 1,312,601 2,011,926 

 

  ลูกหน้ีการคาท่ีคางเกินกำหนดชำระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซึ่งมีรัฐบาล ถือหุนใหญ ซึ่ง 

ผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชำระเงินเต็มจำนวน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตนมีจำนวนที่เพียงพอใน

สถานการณปจจุบัน 
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9.  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556  
อุปกรณและงานระหวางทำ 545,222 1,193,123 540,305 1,191,575 

สินคาระหวางทาง 53,851 43,472 53,851 43,472 

รวม 599,073 1,236,595 594,156 1,235,047 

หัก: คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (20,831) (20,831) (20,831) (20,831) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 578,242 1,215,764 573,325 1,214,216 

 

10. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π 
  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนำไปค้ำประกนัวงเงินสินเชื่อ 

 

11. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท)  

 ชื่อบริษัท ทุนเรียกชำระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)  

บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด - 1 - 100 - 1.0 

บริษัท เคิรซ จำกัด 65 65 51 51 58.6 58.6 

รวม     58.6 59.6 

 หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (28.3) - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     30.3 59.6 

 

  ในระหวางป 2557 และ 2556 บริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผล 
 

 เงินลงทุนในบริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด 

  เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด มีมติ

ใหเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อเลิกบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และเสร็จสิ้นการชำระ

บัญชีเม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯไดรบัเงินคืนเปนจำนวน 0.9 ลานบาท 
 

 เงินลงทุนในบริษัท เคิรซ จำกัด 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฝายบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท

ยอยจำนวน 28.3 ลานบาท เพ่ือใหมูลคาสุทธิของเงินลงทุนดังกลาวสะทอนถึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีบริษัทฯคาด

การณวาจะไดรับจากการลงทุน 
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12. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√∑’Ë§«∫§ÿ¡√à«¡°—π·≈–∫√‘…—∑√à«¡ 
 (หนวย: ลานบาท)  

     งบการเงินรวม 

   จัดตั้งข้ึน   มูลคาตามบัญชี 

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (รอยละ) (รอยละ)  
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

บริษัท ล็อกซเลย แอนด ใหบริการรับเหมาติดตั้งงานดาน ไทย 50 50 75 50 66 50 

 เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด  สื่อสาร โทรคมนาคม โรงงาน 

   ไฟฟาและซื้อขายอุปกรณที่ 

   เกี่ยวของ 

บริษัทรวม 

บริษัท ออพติกเมช  จำหนายอุปกรณโทรคมนาคม ไทย 40 40 - - - - 

 จำกัด (ถือหุนโดย 

 บริษัท เคิรซ จำกัด) 

       75 50 66 50 

 

 (หนวย: ลานบาท)  
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   จัดตั้งข้ึน   มูลคาตามบัญชี 

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (รอยละ) (รอยละ)  
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

บริษัท ล็อกซเลย แอนด  ใหบริการรับเหมาติดตั้งงานดาน ไทย 50 50 75 50 66 50 

 เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด  สื่อสาร โทรคมนาคม โรงงาน 

   ไฟฟาและซื้อขายอุปกรณที่ 

   เกี่ยวของ 

       75 50 66 50 

 

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯไดจายเงินลงทุนเพ่ิมในบริษัท ล็อกซเลย เอไอที โฮลด้ิง จำกัด  

อีกจำนวน 25 ลานบาท (เรียกชำระเพิ่มอีกรอยละ 25 รวมเปนเรียกชำระรอยละ 75) 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูสวนแบงขาดทุนในกิจการที่ควบคุม 

รวมกันและบริษัทรวมในงบการเงินรวมเปนจำนวน 8.8 ลานบาท (2556: 0.3 ลานบาท) 
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13. ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง 

  อาคารและ ติดตั้ง  อุปกรณ  สินทรัพย 

  สวนปรับปรุง และอุปกรณ  ใชใน  ระหวาง 

 ที่ดิน อาคาร สำนักงาน คอมพิวเตอร โครงการ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - 15,590 19,054 89,575 45,682 527 - 170,428 

ซื้อเพิ่ม - 9,747 3,170 16,597 23,759 184 3,383 56,840 

โอนจากบริษัทยอย - 2,465 7,667 24,795 13,732 755 - 49,414 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 27,802 29,891 130,967 83,173 1,466 3,383 276,682 

ซื้อเพิ่ม 35,718 30,135 3,270 10,583 35,178 64 - 114,948 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (1,838) (981) - - - (2,819) 

โอนไปอุปกรณสำหรับใหบริการ  

 (หมายเหตุ 14) - - - - - - (3,383) (3,383) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 35,718 57,937 31,323 140,569 118,351 1,530 - 385,428 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - 8,543 14,190 79,160 20,945 82 - 122,920 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 2,583 2,679 9,409 20,720 121 - 35,512 

โอนจากบริษัทยอย - 633 5,038 6,412 1,090 754 - 13,927 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 11,759 21,907 94,981 42,755 957 - 172,359 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 5,082 3,223 13,866 23,573 148 - 45,892 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนท่ี 

 จำหนาย/ตัดจำหนาย - - (1,636) (794) - - - (2,430) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 16,841 23,494 108,053 66,328 1,105 - 215,821 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 16,043 7,984 35,986 40,418 509 3,383 104,323 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 35,718 41,096 7,829 32,516 52,023 425 - 169,607 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 

2556 (20.7 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    35,512 

2557 (23.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    45,892 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื่องตกแตง 

   อาคารและ ติดตั้ง  อุปกรณ  

   สวนปรับปรุง และอุปกรณ  ใชใน  

  ที่ดิน อาคาร สำนักงาน คอมพิวเตอร โครงการ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556  - 15,590 19,054 89,575 45,682 527 170,428 

ซื้อเพิ่ม  - 9,228 3,038 8,616 23,672 - 44,554 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  - 24,818 22,092 98,191 69,354 527 214,982 

ซื้อเพิ่ม  35,718 28,702 1,766 8,801 34,503 - 109,490 

จำหนาย  - - (57) - - - (57) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  35,718 53,520 23,801 106,992 103,857 527 324,415 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556  - 8,543 14,190 79,160 20,945 82 122,920 

คาเสื่อมราคาสำหรับป  - 2,160 2,036 6,239 18,649 105 29,189 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  - 10,703 16,226 85,399 39,594 187 152,109 

คาเสื่อมราคาสำหรับป  - 4,355 2,192 8,400 20,757 105 35,809 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนท่ีจำหนาย  - - (45) - - - (45) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  - 15,058 18,373 93,799 60,351 292 187,873 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  - 14,115 5,866 12,792 29,760 340 62,873 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  35,718 38,462 5,428 13,193 43,506 235 136,542 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 

2556 (18.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    29,189 

2557 (20.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    35,809 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจำนวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว

แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 143 ลานบาท 

(2556: 106 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 136 ลานบาท 2556: 101 ลานบาท) 
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14. Õÿª°√≥å ”À√—∫„Àâ‡™à“·≈–∫√‘°“√ 
 (หนวย: พันบาท)  

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   อุปกรณสำหรับ 

 อุปกรณสำหรับ อุปกรณสำหรับ ใหบริการ 

 ใหเชา ใหบริการ ระหวางติดตั้ง รวม อุปกรณ 

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 228,454 - - 228,454 228,454 

โอนจากบริษัทยอย - 88,007 - 88,007 - 

ซื้อเพ่ิม 8,924 5,450 - 14,374 8,924 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 237,378 93,457 - 330,835 237,378 

ซื้อเพ่ิม - 58,790 481 59,271 - 

โอนจากอุปกรณ (หมายเหตุ 13) - 3,383 - 3,383 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 237,378 155,630 481 393,489 237,378 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 83,070 - - 83,070 83,070 

โอนจากบริษัทยอย - 21,779 - 21,779 - 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 41,381 9,291 - 50,672 41,381 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 124,451 31,070 - 155,521 124,451 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 41,533 15,358 - 56,891 41,533 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 165,984 46,428 - 212,412 165,984 

คาเผื่อการดอยคา 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 558 - - 558 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 558 - - 558 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 558 - - 558 558 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 112,369 62,387 - 174,756 112,369 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 70,836 109,202 481 180,519 70,836 

คาเสื่อมราคาสำหรับปในงบการเงินรวม 

2556 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    50,672 

2557 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    56,891 

คาเสื่อมราคาสำหรับปในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    41,381 

2557 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    41,533 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม

ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว

มีจำนวนเงินประมาณ 29 ลานบาท (2556: 25 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 17 ลานบาท 2556: 17 ลานบาท) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมีอุปกรณสำหรับใหบริการซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมี

มูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 9 ลานบาท (2556: 10 ลานบาท) 
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15.  ‘π∑√—æ¬å‰¡à¡’μ—«μπ 
  มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสัมพันธ 

 ลูกคาและ ซอฟทแวร  ซอฟทแวร 

 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร รวม คอมพิวเตอร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: 

ราคาทุน 43,057 23,552 66,609 21,679 

หัก คาตัดจำหนายสะสม (15,070) (6,500) (21,570) (6,403) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 27,987 17,052 45,039 15,276 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556: 

ราคาทุน 43,057 15,943 59,000 15,943 

หัก คาตัดจำหนายสะสม (6,459) (4,586) (11,045) (4,586) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 36,598 11,357 47,955 11,357 

 

  การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับป 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

มูลคาตามบัญชีสุทธิตนป 47,955 10,591 11,357 10,591 

ซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร 7,609 2,201 5,736 2,201 

ความสัมพันธลูกคาเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - 43,057 - - 

คาตัดจำหนาย (10,525) (7,894) (1,817) (1,435) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิปลายป 45,039 47,955 15,276 11,357 

 

16. ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 
 (หนวย: พันบาท)  

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม 

  (รอยละตอป) 2557 2556 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  MOR 10,393 10,207 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  SD+2 7,800 6,000 

    18,193 16,207 

 

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยค้ำประกันโดยเงินฝากประจำและกรรมการบริษัทยอย และการจำนอง

ที่ดินของกรรมการบริษัทยอย 

  ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทยอยค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพยของกรรมการบริษัทยอยและกรรมการ

บริษัทยอย 
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17. ‡®â“Àπ’È°“√§â“·≈–‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ 
 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

เจาหนี้การคา 

กิจการที่เกี่ยวของกัน - 6 97 197 

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 585,061 784,464 557,422 763,031 

รวมเจาหนี้การคา 585,061 784,470 557,519 763,228 

เจาหนี้อื่น 1,724 341 1,674 293 

คาใชจายคางจาย 101,890 102,559 97,555 101,045 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 688,675 887,370 656,748 864,566 

 

18. ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« 
 (หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

เงินกูยืมระยะยาว 135 85 8 46 

หัก: เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป (135) (45) (8) (38) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป - 40 - 8 

 

  ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 

เชน การดำรงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชำระหน้ีใหเปนไปตามอัตราที่

กำหนดในสัญญา เปนตน 

  ในป 2554 บริษัทฯไดรับวงเงินกู 100 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพ่ือซื้ออุปกรณสำหรับ

งานโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.7 ตอป และมีกำหนดชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตั้งแตเดือนเมษายน 2555 

- มีนาคม 2558 รวม 36 งวด งวดละ 3.1 ลานบาท และไมมีหลักประกันใดๆ 

  ในป 2556 บริษัทยอยไดรับวงเงินกูรวม 137.5 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพ่ือใชในการ

ดำเนินงานของบริษัทยอย โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - 1.25 ตอป และมีกำหนดชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปน

รายเดือนต้ังแตตุลาคม 2556 - เมษายน 2561 และค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำของบริษัทยอยและกรรมการ

บริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยไมสามารถดำรงอตัราสวนทางการเงินตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืมกับ

ธนาคาร ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมดังกลาว ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนเงินตนไดท้ังจำนวนทันที บริษัทยอยจึงจัด

ประเภทเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 127 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระทันที อยางไรก็ตามในเดือน

กุมภาพันธ 2558 บริษัทยอยไดรับหนังสือผอนปรนขอกำหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกลาวจากธนาคารแลว 
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19. Àπ’È ‘πμ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π 
 (หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 69.9 47.0 68.1 41.0 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย (1.0) (1.1) (0.9) (0.7) 

รวม 68.9 45.9 67.2 40.3 

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (25.4) (17.3) (23.7) (13.4) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง 

 กำหนดชำระภายในหนึ่งป 43.5 28.6 43.5 26.9 

 

  บริษัทฯไดเขาทำสัญญาขายและเชากลับคืนอุปกรณคอมพิวเตอรสำหรับงานโครงการซ่ึงถือเปนสัญญาเชา

ทางการเงิน สัญญาดังกลาวมีกำหนดชำระคืนเปนรายเดือนและไตรมาส อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 2 - 

4 ป และเมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทฯสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวตามราคาท่ีกำหนดในสัญญา 

  บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาทางการเงินและสัญญาเชาซื้อเพื่อเชาอุปกรณสำหรับใหบริการ เพื่อใชในการดำเนิน

งานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 2 - 3 ป 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพนัที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงิน

และสัญญาเชาซื้อดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)  

   งบการเงินรวม 

  ไมเกิน 1 ป 1 - 3 ป รวม  
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา  26.0 43.9 69.9 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชารอการตัดบัญชี  (0.6) (0.4) (1.0) 

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา  25.4 43.5 68.9 

 

 (หนวย: ลานบาท)  

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ไมเกิน 1 ป 1 - 3 ป รวม  
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา  24.2 43.9 68.1 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชารอการตัดบัญชี  (0.5) (0.4) (0.9) 

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา  23.7 43.5 67.2 
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20. Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 
 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 494 24,918 488 24,916 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 27,338 31,149 27,338 31,149 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายคางจาย 48,404 42,462 48,077 42,203 

อื่นๆ 1,604 1,301 1,499 1,221 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 77,840 99,830 77,402 99,489 

 

21.  ”√Õßº≈ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õßæπ—°ß“π 
  จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานบริษัทแสดงได

ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 50,643 45,923 48,273 45,923 

ตนทุนบริการในปจจุบัน 8,423 8,283 7,972 5,913 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,724 1,837 1,668 1,837 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,713) (6,878) (7,615) (6,878) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก  

 คณิตศาสตรประกันภัย - 1,478 - 1,478 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 52,077 50,643 50,298 48,273 

 

  คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

ตนทุนบริการในปจจุบัน 8,423 8,283 7,972 5,913 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,724 1,837 1,668 1,837 

รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 10,147 10,120 9,640 7,750 

คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของ 

 กำไรหรือขาดทุน 

ตนทุนขายและบริการ 2,730 1,942 2,670 1,405 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 7,417 8,178 6,970 6,345 
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  สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)  
อัตราคิดลด 4 4 4 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

 (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน) 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 

 (ขึ้นกับชวงอายุ) 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 

 

  จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสำหรับปปจจุบันและ 3 ปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

  จำนวนภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุง 

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน จากผลของประสบการณ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 52,077 50,298 - - 

ป 2556 50,643 48,273 3,598 3,598 

ป 2555 45,923 45,923 - - 

ป 2554 38,466 37,501 - - 

 

22. ∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ 
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหลดทุน จดทะเบียน

จาก 1,031,604,540 บาท (หุนสามัญ 206,320,908 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 1,031,604,485 บาท (หุนสามัญ 

206,320,897 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 

 

23.  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ 
  ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไร

สุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไป

จายเงินปนผลได 

 

24. §à“„™â®à“¬μ“¡≈—°…≥– 
  รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชชั่นและผลประโยชนอื่น 

 ของพนักงาน 787,337 667,948 746,274 639,358 

คาติดตั้งและบริการ 631,158 1,108,012 564,507 1,094,945 

คาซอมบำรุงและรักษา 337,897 241,872 337,687 241,747 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 113,310 94,078 79,159 72,005 

คารับรอง 60,894 57,330 59,502 56,875 

ซื้อสินคา 2,839,225 3,413,611 2,796,165 3,391,383 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ 752,715 (768,876) 713,025 (768,876) 
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25.  ‘π∑√—æ¬å¿“…’‡ß‘π‰¥â√Õμ—¥∫—≠™’ / ¿“…’‡ß‘π‰¥â 
  คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  
ภาษีเงินไดปจจุบัน: 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 185,116 165,710 185,116 165,710 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง 

 ชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 937 (11,865) 141 (6,700) 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ 

 เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 89 - 89 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน 

 เบ็ดเสร็จ 186,053 153,934 185,257 159,099 

 

  จำนวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  
ผลขาดทุนจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร 

 ประกันภัย - 296 - 296 

รายไดภาษีเงนิไดทีแ่สดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ - 296 - 296 

 

  รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 823,202 701,757 846,944 750,719 

 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 164,640 140,351 169,389 150,144 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ 

 เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 89 - 89 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: 

 คาใชจายตองหาม 16,690 10,020 16,690 10,020 

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (1,423) (1,394) (1,423) (1,394) 

 อื่นๆ 6,146 4,868 601 240 

รวม 21,413 13,494 15,868 8,866 

คาใชจายภาษเีงินไดทีแ่สดงอยูใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 186,053 153,934 185,257 159,099 
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  สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,600 11,388 9,600 11,388 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณสำหรับใหเชา 112 112 112 112 

 สินทรัพยไมมีตัวตนจากการซื้อธุรกิจ (5,597) (7,319) - - 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 10,415 10,128 10,060 9,654 

 ลูกหนี้สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (592) (3,630) (592) (3,630) 

 สำรองผลขาดทุนงานลาชา 103 1,900 103 1,900 

 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 1,000 3,400 - - 

รวม 15,041 15,979 19,283 19,424 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไมไดใชจำนวน 31 ลานบาท (2556: 24 ลานบาท) 

บริษัทยอยดังกลาวไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอย

อาจจะไมไดใชผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวในอนาคต 

 

26. °”‰√μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556  
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (พันบาท) 658,559 567,617 661,687 591,620 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (พันหุน) 206,321 73,296 206,321 73,296 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.19 7.74 3.21 8.07 

 

27.  à«πß“π¥”‡π‘πß“π 
  ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ผูมีอำนาจตัดสิน

ใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวน

งานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะ

กรรมการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) ขายและบริการและ (2) ใหเชาอุปกรณ 

บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่ง

วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ในระหวางปสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีกิจกรรมที่เปนสาระสำคญัในสวนงานใหเชาอุปกรณ ดังนั้นจึงไมมี

การแสดงขอมูลจำแนกตามสวนงานทั้งสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร 
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 ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่

แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 
 

 ขอมูลเกี่ยวของกับลูกคารายใหญ 

  ในป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวน 2 ราย เปนจำนวนเงินประมาณ 2,193 

ลานบาท และ 823 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งมาจากการขายและบริการ (2556: 2,027 ลานบาท และ 751 ลานบาท  

ตามลำดับ) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกำหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 

 

28. °Õß∑ÿπ ”√Õß‡≈’È¬ß™’æ 
  บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 

5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด และ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา

ดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวน

เงิน 23.6 ลานบาท (2556: 23.3 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 22.8 ลานบาท 2556: 21.7 ลานบาท) 

 

29. ‡ß‘πªíπº≈  

 เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

   (ลานบาท) (บาท) 

เงินปนผลประจำปจากการดำเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ของ 206.3 1.00 

 สำหรับป 2556  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 

เงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 

   7 สิงหาคม 2557 185.7 0.90 

 รวมเงินปนผลสำหรับป 2557   392.0 1.90  

เงินปนผลประจำปจากการดำเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ของ 189.1 2.75 

 สำหรับป 2555  บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 

เงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  120.4 1.75 

   เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 

 รวมเงินปนผลสำหรับป 2556   309.5 4.50 
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30. ¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È ‘π∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ 
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

จายชำระ 

 ภายใน 1 ป 12.9 17.2 9.9 14.1 

 1 ถึง 3 ป 14.7 12.5 12.1 10.4 
 

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการเปนจำนวนเงินประมาณ 

2,368 ลานบาท (2555: 3,896 ลานบาท) 

2. บริษัทฯ ไดทำสัญญาหลายสัญญาเพ่ือใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญแหงหนึ่ง 

หนวยงานราชการ โรงเรียนและบริษัทเอกชนหลายแหงโดยมีมูลคาที่ตองใหบริการตามสัญญาในอนาคต

รวมทั้งสิ้น 119 ลานบาท (2556: 196 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันที่จะตองดำเนินการติดตั้งอุปกรณให

เชาใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการบำรุงรักษาตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 
 

30.3 การค้ำประกัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและกิจการคารวม 

(Consortium) โดยบริษัทฯเปนผูค้ำประกนัเหลืออยูเปนจำนวน 1,278.0 ลานบาท (2556: 1,627.4 ลานบาท) ซึ่ง

เกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ำประกัน

เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 1,275.6 ลานบาท (2556: 1,625.0 ลานบาท) และเพ่ือ 

ค้ำประกันการจายชำระเงินใหกับเจาหนี้จำนวน 2.4 ลานบาท (2556: 2.4 ลานบาท) 
 

30.4 คดีฟองรอง 

  ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงจากบริษัทคูสัญญาใหชำระหน้ีคาบริการเชื่อม

ตอโครงขาย Inter Connection Charge จำนวน 16.0 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยจำนวน 1.2 ลานบาท รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 17.2 ลานบาท และใหชำระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน 14.9 ลานบาท นบัแตวัน

ถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จส้ิน เนื่องจากบริษัทยอยคางชำระคาบริการต้ังแตเดือนสิงหาคม 

2553 - พฤษภาคม 2554 ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการเรียก ไกลเกลี่ย ใหการและสืบพยาน และยังไม

ทราบผล อยางไรก็ตาม ในงบการเงินป 2556 บริษัทยอยไดบันทกึประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ

จำนวน 17 ลานบาท ตามความเห็นของฝายบริหารของบริษัทยอย 

  ตอมาในป 2557 ผูถือหุนเดิมของบริษัทยอยไดออกหนังสือค้ำประกันใหแกบริษัทยอยดังกลาวเพ่ือ 

ค้ำประกันภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองขางตนเปนจำนวน 12 ลานบาท ฝายบริหารของบริษัทยอย

จึงกลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวจำนวน 12 ลานบาท 
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31. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เคร่ืองมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น เงินฝากประจำธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะส้ัน 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่อง

มือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุม

ความเส่ียงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม และลูกคาสวนใหญเปน

หนวยงานราชการ หรือบริษัทฯซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปน

สาระสำคัญจากการใหสินเช่ือ โดยจำนวนสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี

ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีอื่น เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้ทรัสตรีซีท และ เงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง

กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ำ 

  สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำหรับสินทรัพย

และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันท่ีมีการกำหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลงตาม ไมมี 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา 

 เงินสด 1,187 125 - - - - 126 55 1,313 180 0.1 - 1.3 0.1 - 1.8 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 12 15 - - - - 1,308 2,005 1,320 2,020 6.0 6.0 

เงินฝากประจำธนาคารที่มี 

 ภาระค้ำประกัน 10 15 - - - - - - 10 15 1.7 1.5 - 1.8 

  1,209 155 - - - - 1,434 2,060 2,643 2,215 

หนี้สินทางการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - - 18 16 - - 18 16 2.5 - 7.4 2.5 - 7.8 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 452 - - - - - - - 452 - 1.0 - 1.2 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - - - 689 897 689 897 - - 

เงินกูยืมระยะยาว 8 38 - - 128 47 - - 136 85 5.5, 5.7 5.5, 5.7 

  8 490 - - 146 63 689 897 843 1,450 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

   อัตราดอกเบ้ีย 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลงตาม ไมมี 

 ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,185 122 - - - - 126 55 1,311 177 0.1 - 1.3 0.1 - 1.8 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 12 15 - - - - 1,301 1,997 1,313 2,012 6.0 6.0 

เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระ 

 ค้ำประกัน - 5 - - - - - - - 5 - 1.5 - 1.8 

  1,197 142 - - - - 1,427 2,052 2,624 2,194 

หนี้สินทางการเงิน 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 452 - - - - - - - 452 - 1.0 - 1.2 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - - - 657 874 657 874 - - 

เงินกูยืมระยะยาว 8 38 - 8 - - - - 8 46 5.7 5.7 

  8 490 - 8 - - 657 874 665 1,372 

 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตราตาง

ประเทศ บริษัทฯไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาที่เปนเงินสกุลตางประเทศจำนวน 

10.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2556: 7.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาเพ่ือใชสำหรับจายชำระคาสินคาเปนจำนวน 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2556: 14.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนาไวคือ 32.12 ถึง 33.21 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ (2556: 30.17 ถึง 

32.29 บาทตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ) 
 

31.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจึง

ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน งบแสดง

ฐานะการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชำระหนี้สิน 

ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคา

ยุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

 

32. °“√∫√‘À“√®—¥°“√∑ÿπ 
  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและ

การดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

  กลุมบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1 (2556: 0.9:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 

0.5:1 (2556: 0.9:1) 
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33. ‡Àμÿ°“√≥å¿“¬À≈—ß√Õ∫√–¬–‡«≈“√“¬ß“π 
  เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2558 ไดมีมติใหเสนอจายเงนิปนผล

จากกำไรสะสมปกอนๆในอัตราหุนละ 1.10 บาท เพิ่มเติมจากท่ีจายปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.90 บาท โดย

บริษัทฯจะนำเสนอเพ่ือขออนุมตัิการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจำปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 

 

34. °“√Õπÿ¡—μ‘ß∫°“√‡ß‘π 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ 2558 
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1. ¿“æ√«¡ 
1.1 สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปจจัยที่ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 

  ในป 2557 เปนปที่บริษัทมีรายไดและกำไรสุทธิสูงสุดนับต้ังแตจัดต้ังบริษัทมา โดยเปนผลจากการ

ประมูลงานไดโครงการขนาดใหญหลายโครงการตั้งแตในชวงปลายป 2556 และไดเร่ิมทยอยสงมอบงานในชวง

ครึ่งแรกของป 2557 สวนในชวงครึ่งหลังของป 2557 นั้น บริษัทยังไมไดงานโครงการขนาดใหญดังเชนปลายป 

2556 จึงทำใหมีรายไดที่ลดลงในชวงครึ่งหลังของป 2557 

  สำหรับผลการดำเนินในป 2557 ของบริษัท เคิรซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ยังคงมีรายไดหลักใกลเคียง

กับของป 2556 และผลการดำเนินงานยังคงประสบผลขาดทุน แตมีผลขาดทุนที่ลดนอยลงจากของป 2556 ทั้งน้ี

เนื่องจากในระหวางปอยูในระหวางการสรางวงจรโครงขายเปนของตัวเอง ซึ่งโครงขายของกิจการไดแลวเสร็จ

ตามแผนงาน ในชวงปลายป 2557 ก็จะทำใหตนทุนบริการในอนาคตลดลงและมีผลการดำเนินงานที่เปนกำไร 

ในที่สุด 

  สวน บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งคือ บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเชีย จำกัด ซึ่งไดลงทุนมาตั้งแตปลายป 2555 

แตยังไมไดดำเนินกิจการจนถึงปปจจุบัน ทางผูบริหารไดมีมติเลิกกิจการบริษัทดงักลาวในไตรมาส ที่ 4 ป 2557 

  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับป 2557 ของบริษัทในงบการเงินรวมมีรายไดรวม 6,651.55 ลานบาทเพิ่ม

ขึ้น 628.32 ลานบาทจากของป 2556 ซึ่งเทากับ 6,023.23 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.43 โดยกำไร

สุทธิของป 2557 เปนจำนวน 637.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89.33 ลานบาท จากของป 2556 ซึ่งเทากับ 547.82 ลาน

บาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.31 

  สำหรับปจจัยที่ทำใหรายไดของบริษัทเพ่ิมขึ้นนั้น บริษัทไดบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธที่ไดวางไวกลาวคือ

บริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได ขยายฐานลูกคาไปยังลูกคารายใหม และการขยายธุรกิจไปยังลูกคาใน

ตางประเทศ 

 

1.2 อธิบายภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีตอผลการดำเนินงาน 

  ดวยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองต้ังแตปลายป 2556 และตอ

เนื่องมาถึงประมาณกลางป 2557 นั้น สงผลใหเศรษฐกิจชวงตนป 2557 นั้นมีการหดตัวลงไปจากการใชจายของ

ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงหดตัวเชนเดียวกัน ตอมามีการทรงตัวในชวง

กลางปเนื่องจาก สถานการณทางการเมืองคลี่คลายลงแตกำลังซื้อยังคงทรงตัว และการสงออกสินคายังคง

ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก สวนในชวงปลายป 2557 เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปน

คอยไปโดยมี แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการสงออกสินคาและภาคการทองเที่ยวรวมถึงการใชจายภาครัฐ

เนื่องจากเปนชวงตนปงบประมาณโดยเฉพาะการลงทุนในดานชลประทาน การคมนาคมและการขนสง สงผล

ใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการฟนตัวในขณะที่การใชจายภาคเอกชนแผวลงบาง จากสภาพโดย

รวมขางตน บริษัทกลับไดงานโครงการมากในชวงปลายป 2556 เนื่องจากทางภาครัฐยังมีงบประมาณสำหรับ

งานโครงการดานสารสนเทศและแตละหนวยงานใหความสำคัญกับความปลอดภัยของขอมูลที่อาจมีผลกระทบ

จากความไมสงบทางการเมืองและภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นมากอนหนานี้ นอกจากนี้เปนชวงปที่ทางภาครัฐ

จำเปนตองเปลี่ยนแทนอุปกรณเดิมเนื่องจากอายุการใชงานของอุปกรณที่ครบกำหนด ประกอบกับบริษัทเองก็ได

งานโครงการขนาดใหญดวย แตหลังจากชวงกลางป 2557 แลว เศรษฐกิจยังคงทรงตัวในขณะที่ภาครัฐเองอยูใน

ระหวางชวงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำใหงบประมาณการใชจายภาครัฐชวงเวลาดังกลาวชะลอตัวลงไป สวนใน

ชวงปลายป 2557 นโยบายการใชจายภาครัฐไปเนนดานชลประทาน การคมนาคมและการขนสง จึงสงผลใหการ

ไดงานโครงการในชวงปลายป 2557 ของบริษัทจึงลดลง 
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  สำหรับผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจกับทางบริษัทยอยนั้นมีนอยกวา เนื่องจากการใชอินเตอรเน็ต

กลายเปนส่ิงที่จำเปนทั้งในชีวิตประจำวันของสวนบุคคลและเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจดวย ซึ่งลูกคาของ

บริษัทยอยนั้นสวนใหญเปนนิติบุคคล จึงมีรายไดที่คอนขางคงท่ี เพียงแตการใชจายภาคเอกชนท่ีลดลงไปทำให

การขยายฐานลูกคานั้นมีความยากลำบากขึ้น ในขณะที่การแขงขันทางดานราคาก็สูงขึ้นเชนกัน แตอยางไรก็ตาม 

การทีบ่รษิัทยอยไดสรางโครงขายและวงจรเปนของตวัเองสำเรจ็น้ันก็จะทำใหไดเปรียบดานตนทนุในการแขงขนัมากขึน้ 

 

1.3 การเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ 

  จากยอดขายของบริษัท ไดสะทอนถึงกลยุทธที่ไดผูบริหารไดกำหนดไว โดยพิจารณาจากกลยุทธของที่

ฝายบริหารของบริษัทที่วางไวคือ 

1.3.1 รักษาฐานลูกคาเดิม 

  ในป 2557 บริษัทมีสัดสวนยอดขายจากลูกคารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมซ่ึงเปนท้ังลูกคา

เดิมและเปนลูกคาหลักของบริษัท ประมาณรอยละ 50 ของรายไดรวม หากมองในมูลคาของจำนวนเงิน

แลวแสดงใหเห็นวา บริษัทยงัคงสามารถรักษาฐานลูกคาหลักไดเปนอยางดี 

1.3.2 ขยายฐานไปยังลูกคาใหม 

  ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากลูกคาขนาดใหญรายใหมท่ีอยูในสวนของลูกคาท่ีเปนหนวยงาน 

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือปตท. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และบมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน 

1.3.3 เพิ่มรายไดประเภทที่สม่ำเสมอและตอเนื่อง (Recurring Income) 

  บริษัท มีรายไดจากการบริษัทบำรุงรักษาอุปกรณและระบบโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น จาก 410.45 

ลานบาทในป 2556 เปน 602.59 ลานบาทในป 2557 คิดเปนเพิ่ม 192.14 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

46.81 ทั้งนี้ผูบริหารตองการใหบริษัทมีการเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ การลงทุนในบจก. เคิรซ  

ก็ถือวาทางบริษัทตองการมีรายไดท่ีสม่ำเสมอและตอเน่ือง จึงเลือกลงทุนในบริษัทที่ใหบริการดาน 

โครงขายอินเตอรเน็ต 

1.3.4 ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจใหมที่ตางจากเดิมหรือขยายธุรกิจไปยังลูกคาในตางประเทศ 

  ในป 2557 บริษัทมีรายไดเพ่ิมจากการขายงานโครงการใหกับลูกคาที่อยูในประเทศกัมพูชาจาก 

8.96 ลานบาทในป 2556 เปน 19.19 ลานบาทในป 2557 โดยเพิ่มขึ้น 10.23 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้น

รอยละ 114.17 ซึ่งทางบริษัทไดตั้งสำนักงานตัวแทนอยู นอกจากนี้ในชวงตนป 2557 ทางบริษัทไดจัดตั้ง

ศูนยอบรมความรูทางดานการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ซึ่งใหบริการอบรมใหความรู

แกบุคคลภายนอกท่ัวไปและสำหรับอบรมลูกคาจากงานโครงการท่ีบริษัทประมูลได ทั้งนี้เพื่อสะดวกใน

การสนองตอบตอความตองการของลูกคา อีกทั้งยังลดคาใชจายในการใชบริการอบรมจาก supplier 

รายอ่ืน 

  ในสวนของการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหมนั้น ทางบริษัทไดรวมลงทุนผานบริษัท ล็อกซเลย 

แอนด เอไอที โฮลดิ้ง จำกัดซึ่งมีความคืบหนาไปมากเชนโครงการบริหารจัดการระบบโฉนดท่ีดินใน

ประเทศลาวที่ใกลจะไดงานโครงการในป 2558 เปนตน 

 

1.4 สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่สำคัญ 

  ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการของบริษัทและบริษัทยอยนั้นสามารถแบงตามบริษัทไดดังนี้ 

1.4.1 บริษัท AIT มีกลุมธุรกิจตามประเภทรายไดดังนี้ 

1.4.1.1 ธุรกิจจากการขาย ไดแกรายไดจากการขายเฉพาะอุปกรณ การขายซอฟตแวร โครงการ 

Turnkey หรือ โครงการท่ีพัฒนาหรือทำงานจนแลวเสร็จในสภาพพรอมใชงานแลวจึงสงมอบ

โครงการนั้นใหแกลูกคา 



87∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

1.4.1.2 ธุรกิจจากการบริการ ไดแก รายไดการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดต้ัง ตลอดจนบำรุงรักษา

อุปกรณ 

1.4.1.3 ธุรกิจจากการใหเชาอุปกรณ ไดแกรายไดจากการใหเชาอุปกรณคอมพิวเตอร 

 

  ทั้งนี้รายไดสวนใหญของบริษัทใหญมาจากลูกคาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไดแก บมจ. กสท 

โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ และบริษัทเอกชนรายใหญ เปนตน 

1.4.2 บริษัท เคิรซ จำกัด มีกลุมธุรกิจยอยตามประเภทรายไดดังนี้ 

1.4.2.1 ธุรกิจจากการใหบริการวงจรเครือขาย (Local Loop) และอินเตอรเน็ต (Internet) 

1.4.2.2 ธุรกิจจากการใหบริการดานศูนยขอมูล (Data Center) ซึ่งต้ังอยูที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต 

1.4.2.3 ธุรกิจจากการใหบริการดาน WIFI 

1.4.2.4 ธุรกิจจากการใหบริการดาน IP Multimedia 

1.4.2.5 ธุรกิจจากการขายอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิกสหรือการขายงานโครงการกับทางภาค

รัฐและเอกชน 

 

  รายไดสวนใหญของบริษัท เคิรซ จำกัด สวนใหญเปนบริษัทเอกชนที่มีเครดิตดี ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดใหญ

และขนาดเล็ก 

 

1.5 เปรียบเทียบกับประมาณการ หรือที่เคยเปดเผยไว 

  สำหรับรอบป 2557 บริษัทไดประมาณการรายไดในงบเฉพาะกิจการไวที่ 6,200 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

ผลการดำเนินงานจริงแลวซึ่งเทากับ 6,651.55 ลานบาท ถือไดวาบริษัทสามารถทำรายไดเกินกวาที่ประมาณการ

ไว เนื่องจาก ในป 2557 มีงานโครงการที่สงมอบเปนจำนวนมาก ซึ่งประกอบดวยงานโครงการท่ีเคยไดในชวง

ปลายป 2556 และที่ไดประมูลไดในป 2557 

 

1.6 สาเหตุหรือการดำเนินการ กรณีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข/ไมแสดงความเห็น/มีขอสังเกตท่ี

สำคัญ 

  ไมมี 

 

1.7 การเลือกหรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

  ไมมี 

 

1.8 รายการท่ีไมไดเกิดขึ้นเปนประจำ 

  ไมมี 
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2.1 สถานะและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยใชตัวเลขที่แสดงผลการดำเนินงานสำคัญมาประกอบการอธิบาย 

เทียบกับตัวเลขอางอิงที่เหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานนั้นสามารถพิจารณาไดจากขอมูลทางการเงินดังนี้ 
 

 อัตราสวนทางการเงิน 2557 2556 2555  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร 

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ) 22.61 23.91 23.03 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (รอยละ) 11.16 11.38 10.91 

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร (รอยละ) 287.73 (63.11) 5.43 

อัตรากำไรสุทธิ (รอยละ) 9.58 9.10 8.76 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 24.90 28.13 25.75 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 14.48 13.17 11.40 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 238.54 272.33 203.15 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.51 1.45 1.30 

 

 จากอัตราสวนขางตน อัตราสวนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ สามารถอธิบายไดดังนี้ 

- อัตรากำไรข้ันตนของป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 22.61 ลดลงจากของป 2556 และ 2555 ซึ่งเทากับ 

รอยละ 23.91 และ 23.03 ตามลำดับ เนื่องจากในป 2557 มีงานโครงการขนาดใหญบางโครงการที่มี

อัตรากำไรในโครงการคอนขางต่ำ เชนโครงการของประกันสังคม ทำใหอัตรากำไรขั้นตนโดยรวมลดลง 

- อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร ของป 2557 และ 2555 มียอดทางดานบวก เนื่องจากในป 2557 และ 

2555 นั้น ทางบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไดในอัตราที่สูงกวายอดรายไดที่รับรู แตในป 

2556 เปนการรับรูรายไดสำหรับงานโครงการหลายโครงการที่มีกำหนดสงมอบในชวงใกลสิ้นป จึงทำให

จำนวนเงินท่ีรับรูรายไดสูงกวาจำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจริงได จึงทำใหอัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร

ติดลบ 

- อัตรากำไรสุทธิของป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 9.58 ซึ่งสูงกวาของป 2556 และ 2555 ซึ่งเทากับรอยละ 

9.10 และรอยละ 8.76 ตามลำดับ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขายในป 2557 ไดครอบคลุมคาใชจาย

คงที่ไดมากขึ้น 

- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 24.90 ลดลงจากของป 2556 และ 2555 ซึ่ง

เทากับรอยละ 28.13 และรอยละ 25.75 ตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาแลวถึงแมกำไรสุทธิและอัตรากำไร

สุทธิของป 2557 สูงกวาของป 2556 และ 2555 ก็ตาม แตเนื่องจากในชวงใกลสิ้นป 2556 ไดมีการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ จึงทำใหสวนของผูถือหุนในป 2557 ที่เปนฐานในการคำนวณสูงข้ึน จึง

ทำใหอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนลดลง 

- สำหรับอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีอัตราสวนยอยอยู 3 อัตราตามตารางขางตน

นั้น มีทิศทางในทางเดียวกันทั้งหมดเน่ืองจาก การท่ีมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนในแตละปทำใหอัตราผล

ตอบแทนตอสินทรัพยและตอสินทรัพยถาวร ยอมสูงขึ้นไปดวย และสงผลใหอัตราการหมุนของ

สินทรัพยเพิ่มขึ้นไปดวย 
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2.2 อธิบายปจจัยหรือสาเหตุการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่สำคัญ 

2.2.1 รายไดจากธุรกิจการขายและบริการ 

 การวิเคราะหเปลี่ยนแปลงของรายได และตนทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิขางตนจะเห็นวารายไดจากการขายและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2557 บริษัทมี

รายไดจากธุรกิจการขายและบริการ 6,470.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากของป 2556 ซึ่งเทากับ 5,888.42 ลานบาท โดยคิด

เปนเพ่ิมขึ้น 582.37 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.89 ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นทั้งหมดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายไดของ AIT 

เนื่องจากรายไดของบริษัท เคิรซ จำกัด นั้นคอนขางคงที่ โดยสามารถวิเคราะหรายไดจากโครงการจากตารางปริมาณ

และขนาดโครงการ 

 

 ตารางเปรียบเทียบรายไดจากงานโครงการธุรกิจการขายและบริการ 
 

 จำนวนโครงการ (โครงการ)  
รายไดที่รับรูจากโครงการ 2557 2556 2555 

มากกวา 100 ลานบาท 11 14 8 

ตั้งแต 50 - 100 ลานบาท 12 23 5 

ตั้งแต 20 - 50 ลานบาท 50 17 40 

ตั้งแต 10 - 20 ลานบาท 35 20 22 

นอยกวา 10 ลานบาท 718 535 537 

จำนวนโครงการ (โครงการ) 826 609 612  

รายไดโครงการที่มีจำนวนตั้งแต 100 ลานบาท (ลานบาท) 2,466 2,680 1,276 

รายไดโครงการที่มีจำนวนตั้งแต 50 - 100 ลานบาท (ลานบาท) 847 1,746 343 

รายไดโครงการที่มีจำนวนตั้งแต 20 - 50 ลานบาท (ลานบาท) 1,776 598 1,387 

รายไดรวมจากโครงการธุรกิจการขายและบริการ (ลานบาท) 6,471 5,889 4,064 
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รายไดจากธุรกิจการขายและบริการ (ลานบาท) 

ตนทุนของธุรกิจการขายและบริการ (ลานบาท) 

กำไรขั้นตนของธุรกิจการขายและบริการ (ลานบาท) 

แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได ตนทุน และอัตรากำไร 

ขั้นตน ของธุรกิจการขายและบริการ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได 

เมื่อเทียบกับของปกอน (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุน 

เมื่อเทียบกับของปกอน (รอยละ) 
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10.0 

0.0 

(10.0) 

(20.0) 

44.9 

11.7 

9.9 

(14.2) 

(13.2) 

แผนภูมิแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงของรายได และตนทุนของธุรกิจ

การขายและบริการ 

2555 2556 2557 
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  จากตารางเปรียบเทียบรายไดจากงานโครงการธุรกิจการขายและบริการพบวา ในป 2557 บริษัทมีรายไดจาก

โครงการขนาดใหญที่มีตั้งแต 50 ลานข้ึนไปนอยกวาของป 2556 แตอยางไรก็ตามโครงการท่ีทำใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น 

จากรายไดของป 2556 อยางเปนสาระสำคัญคือโครงการขนาด 20 - 50 ลานบาท โดยที่มีปริมาณโครงการคอนขางมาก 

ซึ่งโครงการสวนใหญในกลุมนี้เปนของลูกคา บมจ. กสท.โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที สวนรายไดของป 2556  

สวนใหญมาจากงานโครงการที่มีขนาด 50 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนโครงการมีปริมาณมากกวาของป 2555 

  ในสวนของตนทุนขายและบริการนั้น เปนตนทุนของธุรกิจการขาย และบริการท้ังนี้ตนทุนของงานโครงการของ

บริษัทใหญประกอบดวย คาใชจายตั้งแตการยื่นแบบและประมูลโครงการ ตนทุนในการซื้ออุปกรณ การซื้อซอฟตแวร

และคาจางในการพัฒนาระบบ คาจางออกแบบและติดต้ัง ตลอดจนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับพนักงานในสวนดำเนินงาน

โครงการ และในสวนของบริการหลังการขายและบำรุงรักษา ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนขายและบริการจะ

แปรผันโดยตรงตามการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายได ดังแผนภาพขางตนตนทุนขายของป 2557 ซึ่งเทากับ 5,023.81 

เพ่ิมขึ้นเปนจำนวน 528.20 ลานบาทจากของป 2556 ซึ่งเทากับ 4,495.61 ลานบาทหรือคิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.75 

ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายนอยกวาของตนทุนในป 2557 เนื่องจากโครงการขนาดใหญที่ประมูลไดมานั้นมีอัตรา

กำไรขั้นตนคอนขางต่ำ สวนตนทุนป 2556 นั้น มีตนทุนสินคาและบริการเพ่ิมขึ้นจำนวน 1,352.84 ลานบาทหรือคิดเปน

เพ่ิมขึ้นรอยละ 43.05 จากของป 2555 ซึ่งเทากับ 3,142.77 ลานบาท ซึ่งอัตราการเปล่ียนแปลงของตนทุนของป 2556 

ใกลเคียงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดซึ่งเทากับเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 44.90 

  สำหรับตนทุนขายและบริการของบริษัทยอย เคิรซ ในป 2557 นั้นมียอดที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนักจากของป 

2556 เชนเดียวกับยอดขาย โดยสามารถแยกคาใชจายตามผลิตภัณฑหลักๆ ไดแก 

- ตนทุนของธุรกิจจากการใหบริการวงจรเครื่อขาย (Local Loop) และอินเตอรเน็ต (Internet) ไดแก คาบริการใช

วงจรเครือขายตางๆ ที่เปนแบบ intranet และคาอินเตอรเน็ตในประเทศ และตางประเทศ คาเชาสถานท่ี 

สำหรับวางอุปกรณสำหรับจุดตอเชื่อมสัญญาณ (Node) และคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขาย (Local loop) 

เปนตน 

- ตนทุนของธุรกิจจากการใหบริการดานศูนยขอมูล (Data Center) ไดแก คาเส่ือมราคาของอุปกรณท่ีติดตั้งใน

ศูนยขอมูล คาไฟฟา คาเชาสถานท่ี และคาบริหารจัดการในศูนยขอมูล เปนตน 

- ตนทุนของธุรกิจจากการใหบริการดาน WIFI ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณ WIFI คาเชาสถานที่สำหรับติดตั้ง

อุปกรณ WIFI คาบริการวงจรเครื่อขายสำหรับเชื่อมอุปกรณ WIFI 

- ตนทุนของธรุกิจจากการใหบริการดาน IP Multimedia ไดแก คาบริการ Air time สำหรับ VoIP คาเสื่อมราคา

อุปกรณ IPTV เปนตน 

- ตนทุนธุรกิจจากการขายอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิกสหรือการขายงานโครงการกับทางภาครัฐและ

เอกชน ไดแก คาอุปกรณอิเลคทรอนิกสสำหรับซื้อมาขายไป การขาย software เปนตน 

 

2.2.2 รายไดและตนทุนธุรกิจใหเชาเครื่องและอุปกรณ 

  รายไดจากธุรกิจใหเชาเครื่องและอุปกรณ เปนรายไดจากคาใหเชาอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ

คอมพิวเตอร โดยลูกคาของบริษัทเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดย 

ผลการดำเนินงานของธุรกิจใหเชาเครื่องและอุปกรณสามารถสรุปเปนขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญดังนี้ 
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  จากแผนภูมิขางตนหากพิจารณาเรื่องรายจายลงทุนในอุปกรณใหเชาพบวา ในป 2557 และ 2555 ไมไดมีการ

ลงทุนเพิ่มแตในป 2556 ไดลงทุนเพิ่มในอุปกรณใหเชาจำนวน 8.92 ลานบาท 

  สำหรับการเปล่ียนแปลงของรายไดจากการใหเชา ตนทุนของการใหเชาอุปกรณ และกำไรข้ันตนของการใหเชา

นั้นจะคอนขางคงท่ีมาตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 เนื่องจากไมมีงานโครงการเพิ่มใหมเขามาและยังไมมีสัญญาใหเชาใด

หมดอายุ สงผลให สวนอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดในชวงป 2556 ถึง 2557 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  

แตสำหรับอัตราการเปล่ียนแปลงรายไดและตนทุนของ 2555 แลวพบวามีการเปล่ียนแปลงที่คอนขางสูงเนื่องจาก  

เพิ่งสงมอบงานโครงการใหเชาในป 2554 และรับรายไดบางสวนแตมารับรูรายไดเต็มปในป 2555 ทำใหรายไดและ

ตนทุนในป 2555 เพิ่มขึ้นมาก 

 

2.2.3 รายไดอื่น 

  รายไดอื่นเปนรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแสดงไวในรายไดอ่ืน โดยสวนใหญมาจาก

รายไดสงเสริมการขายซ่ึงเพิ่มขึ้นจากยอดซ้ือจากผูขายในตางประเทศตามเง่ือนไขสงเสริมการขาย การโอนกลับ

หนี้สงสัยจะสูญ และการโอนกลับสำรองคาปรับและโอนกลับสำรองผลเสียหายจากคดีความที่เคยบันทึกสำรอง

ไวในปกอนๆ โดยเฉพาะในป 2557 มีรายไดอื่นจำนวน 104.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จำนวน 45.80  

ลานบาทโดยมีรายไดสงเสริมการขายสูงถึง 49.41 ลานบาท เนื่องจากยอดสั่งซื้อที่มากในชวงตนป 2557  

การโอนกลับสำรองคาเสียหายจากคดีฟองรอง จำนวน 12.00 ลานบาท คาปรับโครงการที่ไดรับคืน และ 

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 15.47 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 6.89 ลานบาท กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ 6.59 ลานบาท เปนตน สวนรายไดอื่น 2556 มีรายไดจากการสงเสริมการขายเปนจำนวน 29.67 

ลานบาท โอนกลับหน้ีสงสัยจะสูญ 5.30 ลานบาท นอกจากน้ีไดมีการโอนกลับคาปรับงานลาชาที่ไดรับคืนในป 

2556 เปนจำนวน 20.48 ลานบาทรวมอยูดวย สงผลใหรายไดอื่นรวมของป 2556 เพิ่มขึ้นจำนวน 9.51 ลานบาท  

จากของป 2555 ซึ่งเทากับ 48.20 ลานบาท 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดคาเชา 

เมื่อเทียบกับของปกอน (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงตนทุน 

เมื่อเทียบกับของปกอน (รอยละ) 

50 
45 
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30 
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10 
5 
0 

42.8 

แผนภูมิแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงของรายได และตนทุน 

อัตรากำไรข้ันตน และรายจายลงทุนของธุรกิจใหเชาเคร่ืองและ

อุปกรณใหเชา 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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รายไดคาเชาจากอุปกรณใหเชา (ลานบาท) 

ตนทุนของอุปกรณใหเชา (ลานบาท) 

กำไรขั้นตนจากธุรกิจใหเชาเคร่ืองและอุปกรณ 

(ลานบาท) 

แผนภูมิแสดงรายได ตนทุน กำไรขั้นตน และรายจายลงทุนของ

ธุรกิจใหเชาเครื่องและอุปกรณใหเชา 

43.7 
43.9 

31.0 

1.6 

0 0 

14.6 

2555 2556 2557 

อัตรากำไรขั้นตนจากธุรกิจใหเชาเครื่องและอุปกรณ (รอยละ) รายจายลงทุนในอุปกรณใหเชา (ลานบาท) 

75 76 77 

43 43 43 

0 
9 

0 

32 33 34 
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2.2.4 คาใชจายในการขายและบริหาร 

  คาใชจายในการขายและบริหารของป 2555 - 2557 สามารถแสดงยอดเปรียบเทียบในแตละปดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยปกติแลวคาใชจายในการขายและบริหารยังคงมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงของยอดรายได ยกเวนของป 2557 ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหารของป 2557 ซึ่งเทากับ 740.84 ลาน 

ลดลงจากของป 2556 ซึ่งเทากับ 747.35 ลานบาท คิดเปนลดลง 6.51 ลานบาทหรือรอยละ 0.87 ในขณะท่ี

อัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดรวมน้ันกลับเพ่ิมขึ้นเทากับรอยและ 10.43 เนื่องจากการลดลงของคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ คาปรับงานลาชา และคาที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงในป 2557 สุทธิดวยการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย

ที่สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของรายได เชน คาใชจายตางๆ ของพนักงาน โบนัสพนักงาน คานายหนา และคาใชจาย

สำนักงานอ่ืน 

  สวนการเปล่ียนแปลงของคาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 ยังคงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ของรายไดกลาวคือคาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 ซึ่งเทากับ 747.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากของป 

2555 เปนจำนวนเงิน 245.63 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 48.96 ซึ่งมากกวาอัตราการเปล่ียนแปลงของ

รายไดซ่ึงเทากับรอยละ 43.82 สวนใหญเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงาน  

และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ นอกจากน้ีอัตราการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นสวนหน่ึงมาจากการรวมคาใชจาย

ในการขายและบริหารของบริษัทยอยเคิรซ 

 

2.2.5 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 

  โดยปกติแลวการเปล่ียนแปลงของกำไรสุทธิมักจะแปรผันโดยตรงและเปนอัตราท่ีใกลเคียงกันกับการ

เปล่ียนแปลงของรายไดดังจะเห็นจากแผนภาพขางลางน้ี อยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของคาใชจายซ่ึง

บางรายการไมไดสัมพันธกับไปในทางเดียวกับรายได ซึ่งจะทำใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดและกำไรสุทธิ

ไมเปนไปในอัตราเดียวกันได ซึ่งในชวงป 2555 - 2557 สามารถสรุปสาระสำคัญทางการเงินไดดังน้ี 

 

 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร (ลานบาท) 

คาใชจายในการบริหาร (ลานบาท) 

คาใชจายในการขาย (ลานบาท) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 

ในการขายและบริหาร (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได (รอยละ) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายของการขายและบริหาร 

แผนภูมิแสดงยอดคงเหลือของคาใชจายในการขายและบริหาร

ในแตละป 
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  กำไรสุทธิสำหรับป 2557 ซึ่งเทากับ 637.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับป 2556 ซึ่งเทากับ 

547.82 ลานบาท เปนจำนวน 89.33 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.31 ซึ่งเปนผลมาจากยอดรายได

รวมในป 2557 เพิ่มขึ้นจากของป 2556 ในอัตรารอยละ 10.43 โดยอัตราการเพ่ิมของกำไรสุทธิสูงกวาอัตราการ

เพิ่มของรายไดมาจาก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการหนี้สินคาปรับจากคดีฟองรองที่เคยบันทึกในป 

2556 และไดโอนกลับในป 2557 สงผลใหอัตรากำไรสุทธิของป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 9.58 เพิ่มขึ้นจากของป 

2556 ซึ่งเทากับรอยละ 9.10 

  กำไรสุทธิสำหรับป 2556 ซึ่งเทากับ 547.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับป 2555 ซึ่งเทากับ 

366.73 ลานบาท เปนจำนวน 181.09 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 49.38 ซึ่งเปนผลมาจากยอดรายได

ของงานโครงการในป 2556 เพิ่มขึ้นจากของป 2555 มาก จนทำใหมีผลกำไรครอบคลุมคาใชจายคงที่แมจะมี 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบกำไรสุทธิและรายไดในแตละป 
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รายไดรวม (ลานบาท) 

คาใชจายในการขายและ 

บริการ (ลานบาท) 

กำไรสุทธิ (ลานบาท) 

อัตรากำไรสุทธิ (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดเมื่อเทียบกับ 

ของปกอน (รอยละ) 
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แผนภูมิแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงกำไรสุทธิเม่ือเทียบกับปกอน 

เปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเม่ือเทียบกับ

ของปกอน 
แผนภูมิแสดงอัตรากำไรสุทธิในแตละป 
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คาใชจายบางรายการเชน สำรองหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกเพิ่มในป 2556 ตลอดจนผลขาดทุนจากผลประกอบ

การของบริษัทยอย เคิรซ นอกจากน้ียังมีผลจากอัตราภาษีเงินไดที่ลดลงจากรอยละ 23 ในป 2555 เหลือรอยละ 20 

ในป 2556 จึงสงผลใหอัตรากำไรสุทธิของป 2556 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.76 ในป 2555 เปนรอยละ 9.10 ในป 2556 

 

3. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬å ‘π 
3.1 คุณภาพลูกหนี้ การวิเคราะหอายุของลูกหนี้ การตั้งสำรองและความพอเพียงของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  สำหรับลูกหน้ีการคาของ AIT นั้น ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกำหนดชำระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจซึ่งมีขั้นตอนและตองใชเวลาสำหรับกระบวนการทำงานในองคกร ซึ่งผูบริหารของบริษัทคาดวา

จะไดรับชำระเงินเต็มจำนวน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดสำรองในงบการเงินมีจำนวนที่เพียงพอ ทั้งนี้

บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได 

ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ประกอบกัน 

  ในกรณีลูกหนี้ของบริษัท เคิรซ จำกัด นั้นสวนใหญเปนลูกหนี้บริษัทเอกชน ซึ่งใชบริการเปนรายเดือน 

หากลูกหนี้ผิดนัดชำระตามเงื่อนไขก็จะไมสามารถใชบริการได ดังนั้น จะพบปญหาการเรียกเก็บนอย สวนลูกคา

รายที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินคาบริการไมได ทางบริษัทไดสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 

  ดังจะเห็นไดวาในป 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้โดยรวมเทากบั 1,319.76 ลานบาท ลดลงจาก

ของป 2556 ซึ่งเทากับ 2,020.24 ลานบาท เปนจำนวน 700.48 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 34.67 ทั้งน้ี

การลดลงของยอดลูกหนี้นี้ สวนหนึ่งมาจากการลดลงของหนี้ที่มีอายุเกิน 6 เดือนของป 2557 ซึ่งมีมูลคาเทากับ  

214.25 ลานบาทโดยลดลง 207.66 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 49.22 เม่ือเทียบกับของป 2556 ซึ่งเทากับ 

421.91 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวายอดลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คงคางนานดังกลาวนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดแลว 
 

3.2 สินคาคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรือลาสมัย 

  สำหรับสินคงเหลือท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินสวนใหญคือ งานโครงการระหวางทำ ซึ่งยังไมแลว

เสร็จตามเงื่อนไขการขั้นตอนการสงมอบงานตามสัญญาได ทั้งนี้นโยบายการซื้อสินคาของ AIT นั้นจะทำการ 

สั่งซื้อก็ตอเม่ือไดรับใบสั่งซื้อหรือสัญญาจากลูกคาแลว จึงทำใหไมมีปญหาในเร่ืองสินคาคางในคลังสินคาและ

สินคาลาสมัย สวนคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือนั้นเปนงานโครงการระหวางทำแตไดมีการระงับ

งานโครงการออกไป จึงบันทึกสำรองการลดลงของมูลคางานระหวางทำ 

  สวนการดำเนินงานของบริษัท เคิรซ จำกัดนั้น รายการสวนใหญจะเปนการบริการ จึงทำใหปญหาเรื่อง

สินคาเสื่อมสภาพหรือลาสมัยเนื่องจากเก็บสินคาคงเหลือไวนานนั้นนอยมาก 

  ทั้งนี้ สินคาคงเหลือของป 2557 ซึ่งเทากับ 578.24 ลานบาท ลดลง 637.52 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

52.43 จากของป 2556 ซึ่งเทากับ 1,215.76 ลานบาท 
 

3.3 เงินลงทุน และการดอยคา 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนใน กิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงิน

เฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนต่ำกวาราคาทุน 

 เงินลงทุนของบริษัทมี 2 สวนคือ 

3.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งมี 2 บริษัทคอื 

- บริษัท เคิรซ จำกัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุน 58.50 ลานบาท  

แตจากผลประกอบการของบริษัทยอยมีมีผลขาดทุนติดตอกนัเปนปที่ 2 ฝายบริหารของบริษัทได

พิจารณาบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 28.30 ลานบาท เพ่ือให

มูลคาสุทธิของเงินลงทุนดังกลาวสะทอนถึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีบริษัทฯคาดการณวาจะไดรับ

จากการลงทุน 
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- บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนจำนวน 1.00 ลานบาทแตเม่ือวันที่ 28 

ต.ค. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด มีมติ

ใหเลิกกิจการและไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเพ่ือเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

และเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เนื่องจากทางผูบริหารยกเลิกงานโครงการ

ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสารของ บริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเซีย จำกัด 

3.3.2 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 

 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดแก 

  บริษัท ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมลงทุนระหวางบริษัท ล็อกซเลย 

ไวรเลส จำกัดและ AIT โดยถือหุนฝายละรอยละ 50 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุน 

75.00 ลานบาท หลังจากที่ในระหวางป 2557 บริษัทฯไดจายเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท ล็อกซเลย เอไอที  

โฮลดิ้ง จำกัดอีกจำนวน 25.00 ลานบาท (เรียกชำระเพิ่มอีกรอยละ 25 รวมเปนเรียกชำระรอยละ 75) ใน

ระหวางป 2557 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมในงบการเงินรวม

เปนจำนวน 8.83 ลานบาท 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมไดแก 

  บริษัท ออพติกเมช จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เคิรซ จำกัด รอยละ 40 โดยมี

วัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทเพื่อจำหนายและติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม 
 

3.4 สวนประกอบสำคัญของทรัพยสินอ่ืนและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

 สวนประกอบของทรัพยสินอ่ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญไดแก 

3.4.1 รายไดที่ยังไมเรียกชำระ เปนรายไดการใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณแลว แตยังไมไดเรียกชำระหรือยังไมได

สงใบแจงหนี้ไปใหลูกคา ซึ่งมียอดคงเหลือในป 2557 ซึ่งเทากับ 373.00 ลานบาท ลดลง 367.24 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับของป 2556 ซึ่งเทากับ 740.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.61 เนื่องจากรายไดที่ยังไม

เรียกชำระของงานโครงการในชวงสิ้นป 2556 ไดทำการสงมอบงานในระหวางป 2557 เรียบรอยแลว 

ประกอบกับการที่ในชวงปลายป 2557 บริษัทยังไมมีงานโครงการขนาดใหญเขามา จึงทำใหรายไดที่ยังไม

เรียกชำระลดลง 

3.4.2 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นสวนใหญประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนา ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนดชำระ และ

เงินทดรองจายเปนตน ทั้งนี้ สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2557 คือ คาใชจายบำรุงรักษา

โครงการลวงหนา 
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4.1 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

4.1.1 แหลงที่มาของเงินทุน ไดแก 

4.1.1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

4.1.1.2 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

4.1.1.3 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

4.1.2 แหลงใชไปของเงินทุน ไดแก 

4.1.2.1 อุปกรณใหเชาและบริการ 

4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

4.1.2.3 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

4.1.2.4 จายคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีท 

4.1.2.5 จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
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  ความหมาะสมของโครงสรางเงินทุนสามารถพิจารณาจากอัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงินดังตาราง

ขางลางนี้ 
 

 งบการเงินรวม  
อัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 2557 2556 2555  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.55 0.90 1.53 

 

  จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของป 2557 ซึ่งเทากับ 0.55 และของป 2556 ซึ่งเทากับ 0.90 แสดงวา 

แหลงที่มาของเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนมากกวาการกูยืมเงิน ซึ่งแสดงบริษัทมีความมั่นคงและมีสภาพคลองสูง อัน

เนื่องมาจากในป 2557 บริษัทยังไมไดลงทุนในโครงการขนาดใหญทำใหมีทุนหมุนเวียนสูง และ สวนในป 2556 นั้นใน

ชวงปลายป บริษัทไดเพิ่มทุนเรียกชำระมากขึ้น ทำใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนต่ำกวา 1.00 สวนอัตราสวน

ของป 2555 ซึ่งมีอัตราสวนเทากับ 1.53 เนื่องจากในชวงป 2555 บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินกูยืมมากกวา 

ผูถือหุนซึ่งเปนผลมาจากงานโครงการท่ียังไมแลวเสร็จตามเกณฑท่ีกำหนดในการออกใบแจงหน้ีและเรียกเก็บเงินจาก

ลูกคาได นอกจากนี้ยังเปนงานที่ใชระยะเวลาคอนขางนานเนื่องจากมีความลาชาและยุงยากในการตรวจรับงาน ดังน้ัน

เม่ือบริษัทไดโครงการใหมเขามาจึงตองหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินเพิ่มขึ้น 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
อัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 2557 2556 2555  

อัตราสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 62.36 55.22 75.76 

 

  สำหรับอัตราสวนการจายเงินปนผลนั้นคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจากพิจารณาจากผลการ 

ดำเนินงานของ AIT ซึ่งเปนสวนที่มีผลการดำเนินงานที่เปนกำไร จะเห็นวาในอดีตทีผานมาบริษัทมีผลกำไรมาตลอด 

และในขณะเดียวกันก็ไดจายเงินปนผลอยางตอเนื่องซึ่งอัตราการจายเงินปนผลที่จายจริงนั้นสูงกวานโยบายการจาย

เงินปนผลของบริษัทซึ่งกำหนดไวที่ไมต่ำกวารอยละ 40 
 

4.2 รายจายลงทุน อธิบายวัตถุประสงค และแหลงเงินทุน 

 รายจายลงทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ประเภทรายจายลงทุน วัตถุประสงค แหลงเงินทุน จำนวนเงิน (ลานบาท)  

1. การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 ที่ดินและอาคารสำนักงาน ใชสำหรับเปนอาคารสำนักงานของบริษัท เงินสดและรายการ 60.66 

  และเพ่ือลดคาใชจายในสวนของคาเชา เทียบเทาเงินสด 

  รายเดือน  
 อุปกรณอะไหลและอุปกรณ ใชสำหรับใหบริการลูกคาที่อยูในชวง เงินสดและรายการ 50.90 

 สำนักงาน รบัประกนัและลูกคาทีอ่ยูในสญัญาบำรุงรกัษา เทียบเทาเงินสด 

  และสำหรับใชในการดำเนินงานของบริษัท  
2. รายจายลงทุนในอุปกรณ เพื่อเพิ่มอัตรากำไรโดยการลดตนทุน เงินกูยืมระยะยาว 62.65 

 โครงขายและวงจร การเชาวงจรจาก supplier รายอื่น และ จากสถาบันการเงิน 

  เพื่อความสะดวกในการจัดการเครือขาย 

  วงจรสำหรับใหบริการแกลูกคา  
3. รายจายลงทุนในกิจการ เพื่อขยายธุรกิจใหมในตางประเทศ เงินสดและรายการ 25.00 

 ที่ควบคุมรวมกัน  เทียบเทาเงินสด 
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4.3 ความเพียงพอของสภาพคลอง 

 สำหรับอัตราสวนสภาพคลองจากงบการเงินรวมสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

อัตราสวน 2557 2556 2555  

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.65 2.04 1.60 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(เทา) 2.17 1.43 1.38 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด(เทา) 1.22 (0.20) 0.01 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 2.94 2.18 1.91 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 122 165 188 

อัตราหมุนเวียนสินคาคงหลือ (เทา) 5.65 5.41 6.17 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 64 67 58 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.36 3.44 2.73 

ระยะเวลาการชำระหนี้ (วัน) 83 105 132 

ระยะเวลาการหมุนของเงินสด (วัน) 104 127 115 
 

  หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองจากตารางขางตนนั้นจะพบวา ตั้งแตป 2555 -2557 อัตราสวน

สภาพคลองเกือบทั้งหมดของบริษัทดีขึ้นเปนลำดับ ยกเวนในป 2556 ที่อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดที่มี

ยอดติดลบ 0.20 อันเนื่องมาจากในชวงปลายป 2556 เปนชวงที่มีงานโครงการเขามามากและไดสงมอบงานให

ทันเวลาตามสัญญาซึ่งเปนชวงเวลาใกลสิ้นป แตเนื่องจากทางลูกคาตองจายเงินตามเครดิตเทอมซึ่งทำใหรับเงิน

ไมทันในปที่ออกใบเรียกเก็บเงินจึงทำใหกระแสเงินสดและอัตราสวนสภาพคลองนี้ติดลบ ทั้งนี้เริ่มจากในป 2555 

- 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มียอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งสถาณการณของลูกหนี้ท่ี

เคยไดรับเงินลาชาและถูกตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ก็ทยอยไดรับเงินและไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

ประกอบกับรายไดท่ียังไมเรียกชำระก็สามารถสงมอบงานและออกใบแจงหน้ีเรียกเก็บเงินไดแลวเปนสวนใหญ 

และสินคาคงเหลือก็ลดลงเนื่องจากการสงมอบงานโครงการเรียบรอยแลว จนทำใหเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดสำหรับสิ้นป 2557 ซึ่งเทากับ 1,312.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,132.92 ลานบาท มากกวาของป 2556 ซึ่ง

เทากับ 180.06 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 629.19 
 

4.4 ความสามารถในการชำระหน้ี และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมที่สำคัญ ความสามารถในการจัดหาแหลงเงิน

ทุนเพิ่มเติม 

  ความสามารถในการชำระหนี้ในสวนของงบการเงินรวมพิจารณาไดจากอัตราสวนทางการเงินขางลางนี้ 
 

 งบการเงินรวม  
อัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 2557 2556 2555  

อัตราสวนความสามารถการชำระดอกเบ้ีย (เทา) 213.42 (0.48) 9.28 

 

  จากอัตราสวนความสามารถการชำระดอกเบี้ยนี้สะทอนผลการดำเนินงานของ AIT เปนหลักเนื่องจาก

จำนวนที่เปนตัวเงินของบริษัทยอยนั้นมีจำนวนนอยมากมีไมมีผลในการอัตราสวนการวิเคราะห ซึ่งพิจารณาจาก

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดวามีความสามารถในการจายชำระดอกเบี้ย

หรือไมนั้น จะเห็นไดวา ในป 2555 และ 2557 นั้นบริษัทมีอัตราสวนที่เปนบวกนั่นคือมีกระแสเงินสดเพียงพอใน

การจายชำระหนี้ดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการกำไรและสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาได 

แตในป 2556 มีอัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบ้ียเปนลบเนื่องจากในชวงปลายป 2556 เปนชวงที่

บริษัทเพ่ิงสงมอบงานและใบแจงหน้ีเพื่อเก็บเงินจากลูกคา ทำใหไมไดรับเงินจากลูกหนี้การคาไดทำในสิ้นป  

จึงสงผลใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ 
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  แตสำหรับบริษัท เคิรซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยน้ันมีผลประกอบการขาดทุนทำใหไมสามารถดำรง

อัตราสวนทางการเงินตามท่ีระบุไวในสัญญาเงินกูยืมกับธนาคาร ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมดังกลาวมี

สิทธิเรียกคืนเงินตนไดทั้งจำนวนทันท ีจึงจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 120 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะ

ยาวที่ถึงกำหนดชำระทันที อยางไรก็ตาม ในชวงตนป 2558 ทางธนาคารไดออกจดหมายยินยอมผอนปรนขอ

กำหนดเงื่อนไขทางการเงินใหแกบริษัทยอย โดยธนาคารตกลงยินยอมโดยถือวา บริษัทยอยไมไดปฏิบัติผิดนัด/

หรือผิดสัญญา 
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 บริษัทมีภาระผูกพันดานหนี้สินและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแบงไดเปน 4 สวนคือ 

5.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 

  บริษัทและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะอายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป ซึ่งอยูนอกงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดำเนินงานทั้งส้ินดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท)  

 จายชำระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ภายใน 1 ป 12.9 9.9 

 1 ถึง 3 ป 14.7 12.1 

 

5.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการขายหรือใหบริการตามสัญญา 

  บริษัทมีสัญญาขายสินคากับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการ และสัญญาใหเชาอุปกรณคาที่ตอง 

ใหบริการตามสัญญาในอนาคตและใหบริการบำรุงรักษาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ่ึงอยูนอกงบแสดงฐานะ 

การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท)  

 ประเภทของสัญญา จำนวนเงิน  

ขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการ 2,368 

ใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคคาที่ตองใหบริการตามสัญญาในอนาคต 119 

 

5.3 การค้ำประกัน 

  บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทและกิจการคารวม (Consortium) โดยบริษัท

เปนผูค้ำประกันเหลืออยูเปนจำนวน 1,278.0 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม

ปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งภาระผูกพันอยูนอกงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถ

แยกหนังสือค้ำประกันไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท)  

 ประเภทของหนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน  

ค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 1,275.6 

คํ้าประกันการจายชำระเงินใหกับเจาหนี้ 2.4 
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5.4 คดีฟองรอง 

  ในงบการเงินป 2556 บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดีความจำนวน 17 ลานบาท 

อันเน่ืองมาจากในป 2555 บริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงจากบริษัทคูสัญญาใหชำระหน้ีคาบริการเช่ือมตอ

โครงขาย Inter Connection Charge จำนวน 16.0 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยจำนวน 1.2 ลานบาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 17.2 ลานบาท และใหชำระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน 14.9 ลานบาท นับแตวัน 

ถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น ตอมาในป 2557 ผูถือหุนเดิมของบริษัทยอยไดออกหนังสือ 

ค้ำประกันใหแกบริษัทยอยดังกลาวเพื่อค้ำประกันภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองขางตนเปนจำนวน 

12.0 ลานบาท บริษัทยอยจึงกลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวเปนรายไดอื่น

จำนวน 12.0 ลานบาท ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการเรียกไกลเกลี่ย ใหการและสืบพยาน และยังไมทราบผล 
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 สามารถสรุปเปนประเด็นใหญๆ ได 3 ประเด็น ดังนี้ :- 

1. เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเปนผูกำหนดนโยบาย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนับวาเปนธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโต

ที่ดีมาก เนื่องจากไดรับนโยบายของรัฐหรือกฎหมายมาสนับสนุนเร่ืองการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศอยางตอเนื่อง เชน นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ฯลฯ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของรัฐในโครงการตางๆเหลานี้จะสงผลทั้งดานบวกและลบตอการดำเนินงานของบริษัท  
 

2. สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจแบงออกไดเปน  

1. เศรษฐกิจภายในประเทศ ที่สงผลตอกำลังซื้อทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. เศรษฐกิจระหวางประเทศที่จะสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, ระบบขนสงสินคาระหวางประเทศ ฯลฯ 
 

3. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว บริษัทตองดำรงความเปนผูนำดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และความสามารถในการแขงขัน โดยการจัดการใหมี 

ความพรอมดานบุคคลากร ความรวมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ 
 

  บริษัทตระหนักเปนมากตอปจจัยสำคัญที่กลาวมาจึงไดเฝาติดตามผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยดังกลาวขางตน และจะไดนำเสนอตอนักลงทุนเพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวอยางสม่ำเสมอ 
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 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครอบคลุมเน้ือหา แบงออกเปน 5 หมวด 

ดังนี้ 

 1. สิทธิของผูถือหุน 

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 3. การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1.  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
  นอกจากที่บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแลว บริษัท

ยังมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติและดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสำคัญที่เปนปจจุบัน การไม

ลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเขาประชุมผูถือหุนเปนตน โดยไดกำหนดสิทธิของ 

ผูถือหุนสำหรับการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

1.1 การจัดประชุมผูถือหุน 

  บริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด

รอบปบัญชีของ บริษัท โดยใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน 

ผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุนที่ถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนใหเปนไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันนั้น (Record Date) ซึ่งวันที่คณะกรรมการ

กำหนด (Record Date) ตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน แตตองไมกอนวันที่คณะ

กรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเม่ือคณะกรรมการกำหนดวันเพ่ือกำหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี

สิทธิเขาประชุม (Record Date) แลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

  และในกรณีจำเปนเรงดวนบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ทั้งนี้ในป 2557 บริษัทได

จัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้ง ที่1/2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม 

ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิม โรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมครบทุกทาน 

เพื่อตอบคำถามผูถือหุน โดยมี นายกฤษดา เลิศวนา, น.ส.อัปษร วิลาสศักดานนท ผูสอบบัญชีจากบริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายนิพัธ ปนแสง จาก บริษัท สำนักกฎหมาย นิพัธ ปนแสง จำกัด เปน 

ผูสังเกตการณดำเนินงานและนับคะแนนในการประชุม ซึ่งประธานไดดำเนินการประชุมครบถวนตามที่กฎหมาย

กำหนด โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ 
 

1.2 การสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 

  บริษัทฯไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลัก

ทรัพยเปนผูดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมโดยมี

คำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ เพื่อเปนขอมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะ

กรรมการ บริษัทไดสงรายงานการประชุมที่ผานมาซึ่งมีรายละเอียดครบถวน รายงานประจำป พรอมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไวชัดเจน โดยกำหนดจัดสงให

ผูถือหุนลวงหนา มากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน กอนวันประชุม 3 

วันเพ่ือเปนการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว กอนการเขา
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รวมประชุม และไดนำขอมูลเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท( http://www.ait.co.th) กอนวัน

ประชุมลวงหนาทั้งนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนหรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมรวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวม

ประชุมผูถือหุน 
 

1.3 การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 

  เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมการประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ

ใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทานใดทานหนึ่งเขารวมประชุม โดยบริษัทไดระบุรายชื่อไวในหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนดเพื่อใหเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุน โดย

บริษัทยังไดเผยแพรแบบหนังสือแบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะตางๆบน

เว็บไซตของบริษัท http://www.ait.co.th กอนวันประชุมลวงหนา 
 

1.4 การอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน 

  บริษัทมีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวม

ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานท่ีจัดการประชุมซ่ึงมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพ่ือใหผูถือ

หุนสามารถเดินทางเขารวมประชุมไดอยางสะดวก และในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดอำนวยความสะดวก

ใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ในดานการจัดสถานท่ีประชุมและเวลาท่ีเหมาะสมตอการประชุมผูถือหุน

รวมถึงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลตอนรับใหความสะดวกเปดรับการลงทะเบียนกอนกำหนดเวลาประชุม 1 

ชั่วโมง พรอมจัดเลี้ยงอาหารวางรับรองแกผูถือหุนที่เขารวมการประชุม 
 

1.5 การดำเนินการประชุมผูถือหุน 

  กอนเริ่มการประชุม ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือ

หุนซึ่งตองลงมติในแตละวาระประชุม ตามขอบังคับของบริษัทแตละวาระอยางชัดเจน พรอมเปดโอกาสใหผูเขา

รวมประชุมสอบถาม หรือเสนอแนะขอคิดเห็นในแตละวาระโดยผูบริหารจะตอบคำถามอยางชัดเจนในทุกคำถาม 

ทั้งน้ีประธานดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุม และจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุน

ทราบลวงหนาในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายกงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และสรุปผล

การลงคะแนนเสียงไวอยางชัดเจน ในการประชุมผูถือหุนประจำป 2557 บริษัทไดนำระบบ E-Volting และการ

ลงทะเบียนโดยใช Barcode เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมุงเนนใหมีการประชุมอยางโปรงใส

ตามหลักการกำกับกิจการท่ีดี นอกจากนี้ ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการใน

กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการแตงต้ังกรรมการ 

  ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระ เชน ผูสอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือ

สังเกตการณนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอม

บันทึกไวในรายงานการประชุม 
 

1.6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแยงของผลประโยชน 

  บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่ม

เติมโดย พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ.2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร และบุคคลที่

เกี่ยวของ ซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี 

คณะกรรมการฝายบริหารจึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ และวิธีการรายงานมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร 

และบุคคลที่มีความเกี่ยวของดังนี้ 
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1. ใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียคร้ังแรกของการดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร

และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และ

สงใหเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการและจดัเก็บ 

2. ใหเลขานุการจัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น เพื่อใหคณะกรรมการทำการตรวจสอบโดยผาน

ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยใหหลักเกณฑ

และแบบฟอรมการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตั้งแต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 
 

  ในการประชุมผูถือหุนหากกรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด กรรมการ  

ทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 
 

1.7 การดำเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

  บริษัทจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแตละวาระอยางละเอียด 

ซึ่งรวมถึง บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบกอนดำเนินการ

ประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผล

การลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายช่ือ

กรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม โดยจะจัดสงใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยภายในกำหนด 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท http://

www.ait.co.th ใหผูลงทุนรับทราบ 
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  คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

2.1 การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใชในการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท 

  บริษัทไดแจงระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปและเอกสารประกอบตางๆ ของบริษัทประกาศผาน

ชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท http://www.ait.co.th อยางนอย 

30 วันกอนวันนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนรายยอยและผูสนใจอื่นไดรับทราบขอมูลดังกลาว และเนื่องจาก

ผูถือหุนของบริษัทเปนทั้งคนไทยและชาวตางชาติ บริษัทจึงไดจัดทำเว็บไซต 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ เพื่อประโยชนในการสื่อสารสำหรับผูลงทุนทุกกลุมและเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุนตางชาติ 

พรอมท้ังสงคำถามเก่ียวกับบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนได ผานทางเวบไซตของบริษัทหรือทาง 

อีเมล ir@ait.co.th 
 

2.2 การเขาถึงขอมูลของบริษัท 

  ผูถือหุนของบริษัททุกทานสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทผานชองทางตางๆ อยางเทาเทียมกัน ซึ่งบริษัท

มีชองทางในการเผยแพรขอมูลดังนี้ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ ขอรับทราบขอมูล การ

แจงขาว/เบาะแส โดยผาน ชองทางเว็บไซต, โทรศัพท, หนังสือแจง และอีเมลแจงหนวยงาน เลขานุการบริษัท 

ดังนี้ 

 โทรศัพท : 02-2759400 

 Web Site : http://www.ait.co.th 

 อีเมล : ir@ait.co.th 

 
 



103∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2.3 กำหนดนโยบายกำกับดูแลในการปองกันผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใช 

  เพื่อประโยชนสวนตน หรือผูอื่นโดยมิชอบ และกำหนดใหผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอรม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามระเบียบการดูแลการใชขอมูลภายในนอกจากมาตรการท่ีเปนขอกำหนดของกฎหมาย

แลว นอกจากน้ีเรื่องการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท (ตามแบบฟอรม 59-2) จะถูก

นำเปนวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส 

  ยิ่งไปกวาน้ีบริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซ่ือสัตยและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตอ

ลูกคา คูคา ผูลงทุน และผูถือหุน โดยกำหนดแนวทางไวในจรรยาบรรณของบริษัทใหกรรมการผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหขอมูลและขาวสารท่ีสำคัญถูกเปดเผย มีการเขาถึง

แหลงขอมูลขาวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ โดยหากฝาฝนเปนความผิดอยางรายแรงและอาจ

ถูกลงโทษทางวินัย 

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

ดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของ

บริษัท 

2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนำความลับและ/หรือขอมูลของบริษัทไป

เปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทาง

ออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย

ของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือเขาทำนิติกรรมอ่ืนใด โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของ

บริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกำหนดนี้ใหรวมความ

ถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย ผู

ใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับ ดังกลาวจะถือวาไดกระทำผิดอยางรายแรง 

4. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารระดับตางๆเกี่ยวกับหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ

ตนคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. บริษัทจะกำหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และจัดสงสำเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. บริษัทเปดเผยการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร ครบถวน ถูกตอง ไวในรายงานประจำปตาม

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

7. บริษัทจะดำเนินการสงหนังสือเวียนแจงผูบริหารเพ่ือทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน

สาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 
 

  ในชวงกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณะชนและหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ี

เปนสาระสำคัญนั้นตอบุคคลอ่ืนนอกจากน้ี เพื่อใหพนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเก่ียวกับการใช

ขอมูลภายในองคกร บริษัทไดระบุแนวทางดังกลาวเพิ่มเติมในคูมือพนักงาน 
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3. °“√§”π÷ß∂÷ß∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ 
  บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ และมีนโยบายที่จะดูแลใหความมั่นใจ โดยจัดใหลำดับความ

สำคัญแกผูมีสวนไดสวนเสียท้ังแกผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอยาง

เหมาะสม และจะใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆตามบทบาทและหนาท่ีเพื่อใหกิจการของบริษัท

ดำเนินไปดวยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงไดจัดใหมีคูมือ

จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบดวยจรรยาบรรณของผูบริหารตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆและจรรยาบรรณพนักงานข้ึนเปน

ลายลักษณอักษร พรอมท้ังแจงใหทราบโดยทั่วกันเพ่ือใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดปฏิบัติโดยทั่วกันและกำหนดให

ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาท่ีกำกับดูแลสงเสริมใหมีการปฏิบัติ เพื่อใหม่ันใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมีสวนไดเสียได

รับการคุมครองและปฏิบัติเปนไปไดดวยดี บริษัทไดใหขอแนะนำปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้ 

  “เนื่องจากไมมีคูมือจริยธรรมใดๆ ใน โลกนี้ที่จะบรรยายความประพฤติท่ีควรกระทำหรือควรละเวนไวไดโดย

ครอบคลุมครบถวนในทุกสถานการณ และคูมือจรรยาบรรณก็ไมมีวัตถุประสงคที่จะลงลึกในรายละเอียดเชนน้ัน ดังนั้น

บริษัทจึงพึ่งวิจารณญาณของพนักงานทุกคนในการใครครวญวาสิ่งใดการใดเปนเรื่องควรประพฤติหรือควรละเวนเสีย 

ในสถานการณท่ีเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเอง ถาหากพนักงานคนใดมีความขัดของสงสัยในการใชวิจารณญาณของตนวา

ควรจะกระทำการใดหรือไม บริษัทมีขอแนะนำเบื้องตนวาพนักงานควรตั้งคำถามตอไปนี้แกตนเองเพื่อประกอบการใช

วิจารณญาณของตน 

• การกระทำของทานชอบดวยกฎหมายหรือไม? สอดคลองกับกฎระเบียบของบริษัทหรือไม? 

• ทาน “รูสึก” วาการกระทำของทานสมควรหรือไม? ทานคิดวาทานสามารถอธิบายเหตุผลใหพนักงานคนอ่ืนๆ 

ของบริษัทหรือผูมีอำนาจกำกับดูแลยอมรับการกระทำของทานไดหรือไม? 

• ทานจะอธิบายช้ีแจงการกระทำของทานตอสาธารณชนไดหรือไมถาการกระทำของทานกลายเปนขาว

หนงัสือพิมพ?” 
 

  จรรยาบรรณ: กำหนดเพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และ

สังคมสวนรวม ดังนี้ 

ผูถือหุน : 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพื่อทำใหมั่นใจไดวาในการตัดสินใจและกระทำการใดๆ 

มีการคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวมแลว 

2. ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรู ความชำนาญ ความมุงมั่น และดวยความระมัดระวัง ตลอดจนการ

ประยุกตใชความรูและทักษะในการบริหารจัดการบริษัท อยางเต็มความสามารถ 

3. รายงานสถานภาพขององคกรสม่ำเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง 

4. ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆขององคกรซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 

5. ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงทางการคา 

6. ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร 
 

พนักงาน : 

1. ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกพนักงาน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงาน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกำหนด 

2. ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสกับพนักงานอยางท่ัวถึงและ

สม่ำเสมอ 

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

หรืออาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงาน 
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4. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และทรัพยสินของ

พนักงานอยูเสมอ 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงาน 
 

ลูกคา : 

1. จำหนายสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานตลอดเวลา 

2. เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบอืนขอเท็จจริง 

3. ใหบริการรับประกัน ภายใตเงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม 

4. ไมสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาโดยทราบวาสินคาและบริการนั้นมีขอบกพรองเสียหาย 

5. จัดระบบเพื่อใหลูกคามาสามารถแจงเก่ียวกับสินคาและบริการและสามารถตอบสนองอยางรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนำมาใชประโยชนแกตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขจะตองรีบดำเนินการ

แจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
 

คูคา และ/หรือเจาหนี้ : 

 นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสราง

ความเชื่อม่ันใหกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข จะ

ตองรีบแจงใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกนัไมใหเกิดความเสียหาย 

2. ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ลูกหนี้และ/หรือเจาหนี้ 

3. รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 
 

คูแขงทางการคา : 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

2. ไมทำลายช่ือเสียงและกลาวหาคูแขงทางการคา หรือผลิตภัณฑของบริษัทคูแขงดวยความไมสุจริต และปราศ

จากขอมูลความจริง 

3. ไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 
 

สังคมสวนรวม : 

1. ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมสวนรวม 

2. คืนผลกำไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

4. ปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

5. ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวย

งานกำกับดูแล 

 

4. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡‚ª√àß„  
4.1 กำหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบตอการรายงานขอมูลทางการเงิน 

  รวมถึงขอมูลท่ัวไปตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เชื่อถือได และทันเวลา 

โดยมีคำอธิบายอยางมีเหตุผล พรอมตัวเลข สนับสนุนทั้งในดานผลการดำเนินงาน นโยบาย และแนวโนมใน

อนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการเปดเผยในรายงานประจำป ในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) และใน Website ของบริษัท http://www.ait.co.th ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษา
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อังกฤษ เพื่อเผยแพรแกผูลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดรับทราบสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดตามเกณฑของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยรายงานทางการเงินทุก

ฉบับจะไดรับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
 

4.2 กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันอยางเพียงพอ 

  ไมวาจะเปนนโยบายการกำหนดราคาระหวางกันไมวาจะเปนกรณีการซื้อขายสินคาระหวางกัน เงินใหกู

ยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้ และเจาหนี้การคาในกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน การค้ำประกัน และการใหหลักประกันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหผูลงทุน

และผูถือหุนของบริษัทไดรับทราบขอมูลและความโปรงใสโดยละเอียด ภายใตมาตรการอนุมัติการทำรายการ

ระหวางกัน โดยบริษัทและบริษัทยอยจะมีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม

กัน ตองดำเนินการภายใตเง่ือนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป เสมือนทำ

รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันท่ีเขาเง่ือนไขรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนกับบริษัทยอย บริษัทรวม ผูมีอำนาจควบคุม หรือผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณา และ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยครบถวน และเปนไปตาม

ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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5.1 โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  โครงสรางการจัดการบริษัทมีคณะกรรมการทั้งส้ิน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกา

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อการแบงอำนาจ

หนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทำใหการกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะ

กรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากำหนดเปาหมายของบริษัทและกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหนาท่ีให

แกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจาหนาที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกำหนดนโยบายทิศทาง และกลยุทธในการ

ดำเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการยอยชุดตางๆ กรรมการผูจัดการใหญ หรือ

บุคคลอ่ืนที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ันยังรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผูบริหาร

และพนักงานในรูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปโดยรวม แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน ทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้ง โดยบริษัทไดวาจางบริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ซึ่งเปนหนวยงานจากภายนอก 

โดยมีนายอภินันท ศรีปราโมช เปนหัวหนาทีม ทำหนาท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนประจำทุกไตรมาส และมีคุณวรวิทย วัฒนกุลจรัส ตำแหนง เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยผูตรวจสอบภายในไดสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และรายงาน

ผลการสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ

ควบคุมภายในแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ 

คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
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สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.2 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

  โครงสรางของคณะกรรมการ กำหนดตามขอบังคับของบริษัทในขอ 14 ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยาง

นอย 5 ทาน ซึ่งเปนบุคคลผูมีประสบการณในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของ

บริษัทมีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 

ทาน คิดเปนรอยละ 36 ในจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 36 ของ

จำนวนกรรมการท้ังหมด โดยมีจำนวนกรรมการอิสระเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

  บริษัทจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญทุก

สิ้นป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผู

จัดการใหญถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล ไมสามารถเปดเผยได การปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ มีเกณฑการประเมินเปน 3 สวนดังนี้ การประเมินผลจากตัวชี้วัดจากผลการดำเนิน

งาน, การประเมินดานความเปนผูนำ, การประเมินดานการบริหารงบประมาณและโครงการตางๆ ผลการ

ประเมินดังกลาวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

5.4 แผนการสืบทอดงาน 

  คณะกรรมการตระหนักวาคุณภาพขององคกรจะสะทอนออกมาจาก พนักงานผูปฏิบัติงาน ความเจริญ

เติบโต ที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยูกับการสรางบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือสงตอภารกิจ และสืบทอด

เจตนารมณของผูกอตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององคกร ตอไปจากรุนสูรุน จึงไดมอบนโยบายใหฝายบริหาร

ใหความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเปาหมาย

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 

  บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารท่ีสำคัญทุกระดับใหเปนไป

อยางเหมาะสมและโปรงใส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเปนกลางไมมีสวน

เก่ียวของกับการเมือง มีความเขาใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท เปนอยางดีทั้งนี้ 

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงานดงันี้ 

1. ประธานกรรมการ/กรรมการผูอำนวยการ 

  เมื่อตำแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการวางลง หรือ ผูที่อยูใน

ตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงได บริษัทฯ จะมีระบบใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือ 

ระดับรองเปนผูรักษาการในตำแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลกั

เกณฑที่บริษัทกำหนด และตองเปนผูมีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะ

สมกับวัฒนธรรมองคกร โดนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาท้ังคณะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลที่สมควรเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

2. ผูอำนวยการ 

  เม่ือตำแหนงระดับผูบริหารตั้งแตผูอำนวยการขึ้นไปวางลง หรือผูที่อยูในตำแหนงไมสามารถ

ปฏิบัติ หนาที่ในตำแหนงได บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหนงดังนี้ 
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1. วิเคราะหสถานการณการประกอบธุรกิจของบริษัท ดานกลยุทธ นโยบาย แผนลงทุน แผนการ

ขยายตัว 

2. ประเมินความพรอมของกำลังคนใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. กำหนดแผนการสรางความพรอมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทด

แทนคนที่ ลาออก 

4. สรางแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมไวลวงหนา กอนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก

กอนเวลา 

5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปราถนาของ

พนักงานในตำแหนงนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

7. ใหเครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพนักงาน 
 

5.5 คณะกรรมการชุดยอย 

  คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทใหถูกตองและ

เพียงพอ และกำกับดูแลใหบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการ

เงินใหถูกตองเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพโดยพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแตงตั้ง/โยกยาย/เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจ

สอบภายใน คัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี พิจารณาความเปนอิสระ ประชุมกับผูสอบบัญชีมากกวา 1 ครั้งตอ

ป โดยไมมีฝายจัดการ พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงใหเปนไปตามเกณฑ จัดทำ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจำป ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการตวจสอบมีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวมประชุมของกรรมการ

แตละทานตามตารางดังนี้ 
 

 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุม  
 2555 2556 2557  

1. นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา 4/4 7/7* 6/6 

2. นายพงษเทพ  ผลอนันต 4/4 7/7* 6/6 

3. นายศรีภพ  สารสาส 4/4 6/7* 5/6 

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาการกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน หากผูถือหุนไดพิจารณาแลววามีความเหมาะสมโดยคำนึง

ถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากคณะกรรมการฯ และอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

จะอนมุัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการในระดับเดียว

กับในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถและความรับผิดชอบตอกรรมการ 

โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดป 2557 แสดงไวในตารางเร่ืองโครงสรางการจัดการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทนมีการประชุมตามวาระจำนวน 2 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้ 
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 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุม  
 2555 2556 2557  

1. นายพงษเทพ  ผลอนันต 2/2* 4/4 2/2 

2. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ 2/2* 4/4 2/2 

3. นายกิตติศักดิ์  สพโชคชัย 2/2* 4/4 2/2 

4. นายสุรพร  รักตประจิต 2/2* 4/4 2/2 

5. นายศรีภพ  สารสาส 2/2* 3/4 2/2  

 * หมายเหตุ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เปนการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณามาตราการชวยเหลือพนักงาน

ที่ประสบภัยน้ำทวม คณะกรรมการสรรหาฯไมขอรับเบี้ยประชุมดังกลาว 
 

5.6 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

  การสรรหาบุคคลเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงจะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ

เชน ความรู ความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ สำหรับการพิจารณาสรรหาผูบริหารนั้น คณะ

กรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถ และประสบการณ ในการคัดเลือกกรรมการ คณะ

กรรมการฯ มุงเนนความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขามาดำรงตำแหนงกรรมการ บริษัทมี 

คณะกรรมการสรรหา เพ่ือชวยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูสมัครหรือกรรมการท่ีครบ

กำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริษัท จากน้ันจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการดังกลาว 
 

5.7 คุณสมบัติของกรรมการ 

  บุคคลที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทเปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถและมีความพรอมในการทำงาน

ในหนาที่ของตนเองและมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกดั รวมทั้งตอง

ไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัท จากผูถือ

หุน ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกำหนด 

2. มีความรู ทักษะ หรือประสบการณในอุตสาหกรรมทางดานไอที หรือดานการเงินการบัญชี การบริหาร 

หรืออ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

3. สามารถอุทิศตนใหอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหนาที่เพื่อผล

ประโยชนของบริษัทและเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถือหุนไดทุกคร้ัง ยกเวนกรณีจำเปน

หรือมีเหตุสุดวิสัย 

4. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตาม

ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 
 

5.8 การประชุมคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอยางนอย 5 ครั้งตอป โดยกำหนด

วันประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดท้ังป และแจงใหคณะกรรมการแตละทานทราบ การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดกำหนดไวลวงหนาอยางนอยปละ 5 ครั้ง ในกรณีพิเศษประธานจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเพิ่ม

เติมตามความจำเปน โดยในแตละคร้ังกำหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด กรณีมีเหตุจำเปนที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได จะตองแจงใหบริษัททราบลวงหนา

กอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน การกำหนดจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่

ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทไดคำนึงถึงความสะดวก

ในการเขารวมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญของบริษัท มีการกำหนดวาระการประชุมลวงหนาท่ี

ชัดเจนเปนระเบียบวาระ พรอมเอกสารประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมใหแก
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กรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวน นอกจากน้ีบริษัทยังมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานที่รับรองแลว เพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได 

  ในการประชุมประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ

บริษัทภายหลังจากผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานงบการเงิน หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทเสร็จ

แลว และเพ่ือใหกรรมการไดอภิปราย ซักถาม และช้ีแนะในประเด็นสำคัญแกฝายบริหาร กรรมการทุกทานมี

ความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ทุกประการ 

  ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวมประชุมของ

กรรมการแตละทานในป 2555-2557 ดังนี้  

 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนคร้ังการเขาประชุม/จำนวนคร้ังการประชุมท้ังหมด 

 การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผูถือหุน 

  2555 2556 2557 ประจำป 2557  
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 2/5 5/8 6/6 เขารวมประชุม 

2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 4/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

3. นายพงษเทพ ผลอนันต 5/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

4. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 4/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 5/5 8/8 5/6 เขารวมประชุม 

6. นายสุรพร รักตประจิต 5/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

7. นายศรีภพ สารสาส 5/5 7/8 6/6 เขารวมประชุม 

8. นายกิจจา เหลาบุญชัย 3/5 7/8 6/6 เขารวมประชุม 

9. นายภิสัก จารุดิลก 5/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

10. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 5/5 8/8 6/6 เขารวมประชุม 

11. นายธนารักษ พงษเภตรา* 4/5 7/8 5/6 เขารวมประชุม  

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส  

หมายเหตุ * นายธนารักษ พงษเภตรา เริ่มเปนกรรมการบริษัทต้ังแต การประชุมสามัญผูถือหุน 1/2555 เดือนเมษายน 

 

  ทั้งนี้ ในป 2557 ไดมีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโดยเปนระเบียบวาระที่สำคัญ เชน พิจารณา

งบการเงินบริษัท กำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป กำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำ

ป จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไร กำหนดการจายเงินปนผล วันประชุมใหญสามัญผูถือหุน วัน

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม ประเมินการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำป 2557 แผนงบประมาณประจำป 2557 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประจำป 2557 ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุมและ

จัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งใหคำแนะนำในดานกฎเกณฑตางๆ 

ที่เก่ียวของดวย ทั้งนี้รายงานการประชุมครอบคลุมสาระสำคัญตางๆอยางครบถวนและเปนมติเอกฉันททั้งหมด 

โดยมีการตอบขอซักถามและคำชี้แจงเพิ่มเติมของฝายจัดการ รวมถึงขอคิดเห็นของกรรมการไวอยางชัดเจนและ

จัดเก็บอยางเปนระบบ 
 

5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

  บริษัทไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ ดี เพ่ือมุงเนนนำผลประเมินไปใชประโยชนเพ่ือการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 

เห็นชอบแบบประเมินผลตนเอง และใหคณะกรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำป 2557 โดยมี
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เกณฑในการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบดวย 6 หัวขอคือ โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ

กรรมการ/บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/การประชุมคณะกรรมการ/การทำหนาท่ีของ

กรรมการ/ความสัมพันธกับฝายจัดการ/การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ซึ่งผลการ

ประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท  

มีสวนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนธุรกิจ โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการมีความ

เหมาะสมโดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 96 โดยผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

  บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อ

ชวยใหคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหวางปที่ผานมา และ

เพิ่มประสิทธิภาพผลการทำงาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

และหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองปละ 1 ครั้ง โดยในป 2557 เลขานุการไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแก

กรรมการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

ตนเองของกรรมการรายบุคคล 
 

5.10 คาตอบแทน 

  ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2557 ของบริษัทกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการในระดับท่ีเหมาะสม

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกลเคียงกัน เพ่ือจูงใจ และใหเกิดความเหมาะสมตอความรูความ

สามารถ และความรับผิดชอบในรูปของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือน สำหรับคาตอบแทนแกคณะ

กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเชนกัน สำหรับกรรมการ

ซึ่งดำรงตำแหนงเปนกรรมการชุดยอยจะไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยดวย ซึ่งมีรายละเอียดคา

ตอบแทนเปนอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลง

ตามตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร 
 

5.11 กรรมการใหมและการปฐมนิเทศกรรมการใหม 

  คณะกรรมการไดจัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการตางๆเพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ

ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทตางๆ สำหรับกรรมการใหมไดรับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ขอมูลที่

เกี่ยวของ กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ พรอมสงมอบเพื่อเปนคูมือกรรมการสำหรับป 2557 บริษัทไมมีการแตง

ตั้งกรรมการบริษัททานใหม แตถาเมื่อมีกรรมการใหม จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการ สรุปขอมูลตางๆ ใหกรรมการใหมไดรับทราบ 

พรอมท้ังมอบขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนรวมไปถึงบันทึกการประชุมตางๆที่ผานมา กำหนดใหกรรมการใหม 

เขาเย่ียมชมกิจการ เพ่ือใหเขาใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ 

กลยุทธในการดำเนินงานจากกรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ป 2557 บริษัทฯ ยังไมมีกรรมการใหม

เขามา 
 

5.12 การพัฒนากรรมการ และการฝกอบรมคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการมีนโยบายในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก

กรรมการ เพ่ือใหมีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองท้ังหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอก

บริษัท โดยกรรมการทุกทานตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเขาใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ คณะ

กรรมการใหความสำคัญในการเขารวมอบรมหรือสัมมนา ในหลักสูตรตางๆหรือพัฒนาความรูความสามารถ 

โดยกรรมการไดผานการอบรมหลักสูตรกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก หลักสูตร 

Director Certificate Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Advanced 

Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

(ตามรายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารบริษัทหนา 11-17) 
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 รายงานฉบับนี้บริษัทเปดเผยขอมูลตามแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยโดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 

π‚¬∫“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ 
 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะเจาหนาที่บริหารครั้งที่ 7/2556 ไดมีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือความ

รับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ

บริษัทอยางเปนรูปธรรม โดยคณะเจาหนาที่บริหารครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัตินโยบายความรับ

ผิดชอบตอสังคมของบริษัทดังนี้ 

1) สิทธิมนุษยชน บริษัทใหความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไม

เลือกปฏิบัติโดยสงเสริมความเสมอภาคไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก 

2) การปฏิบัติดานแรงงาน บริษัทมีการกำกับดูแลใหคาจางอยูในระดับท่ีเหมาะสมการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสราง 

และการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดำเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย 

3) สิ่งแวดลอม บริษัทมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด เชน มีมาตรการลดผล

กระทบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่

บริษัทประกอบกิจการอยู 

4) การดำเนินงานอยางเปนธรรม บริษัทมีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรมใสใจในการปฎิบัติ

ตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสังคม 

5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค มุงเนนการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคามีความจริงใจตอการจัดการขอรอง

เรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามท่ีจะแกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะ

เดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองคกร ผูจัดหาสินคา โดยมุง

เนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ยั่งยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

6) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน บริษัทจะพิจารณาความตองการของชุมชนและสงเสริมบุคลากรเพ่ือเปนหุนสวนกับ

ผูมีสวนเก่ียวของในทองถ่ินรอบสถานประกอบการในดานการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีสวนในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้นพรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมทำงานอาสาสมัคร และ

กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

7) การตอตานการทุจริต บริษัทมีนโยบาย กลยุทธ การสงเสริมการปฏิบัติงานของผูนำ พนักงาน ตลอดจนการวางแผน

บริหารความเสี่ยงที่ตอตานการทุจริต นอกจากนี้ยังมีนโยบายสงเสริมผูที่เกี่ยวของใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต

ทั้งนามธรรมและรูปธรรม เนื่องจากบริษัท เคิรซ จำกัด เปนบริษัทยอยของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยดังกลาวจะปฎิบัติดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี

สวนไดเสียเชนกัน 

 

«‘ —¬∑—»πå (Vision) 
 เอไอทีมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการดานไอซีทีรายใหญ เราบรรลุเปาหมายท้ังดานการดำเนินงานและดานการเงิน สิ่งที่

ทำใหเราแตกตางคือกุญแจสำคัญของเราซ่ึงก็คือคนของเราน่ันเอง เรามีทีมงานที่มีความกระตือรือรนสูงผูซึ่งอุทิศตัวเพื่อความ

สำเร็จของลูกคาและธุรกิจ การบริหารคุณภาพ และบริการที่เปนเลิศ ในแตละหนวยงานเพื่อใหแนใจวาเราทำในสิ่งที่ดีที่สุด  

ทั้งภายในและภายนอก “ความสำเร็จของทานคือความสำเร็จของเรา” 

 

æ—π∏°‘® (Mission) 
 คัดสรรสินคาและบริการบนฐานความรูเพ่ือความสำเร็จของลูกคาในราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสม การใหบริการท่ีเพียบ

พรอมดวยธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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‡ªÑ“ª√– ß§åÀ≈—°¢ÕßÕß§å°√ (Key Corporate Objectives : KCO) 
 เพื่อตอบสนองตอนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดกำหนดเปาประสงคหลักขององคกร (Key 

Corporate Objectives) ไวดังนี้ 

1. เพื่อสรางความพึงพอใจและความสำเร็จสูงสุดใหลูกคา 

2. เพ่ือเพิ่มรายไดและกำไรสุทธิของบริษัท 

3. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของบริษัทและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

§«“¡ “¡“√∂À≈—° (Corporate Core Competency À√◊Õ AIT DNA) 
 เปนสิ่งที่องคกรทำไดดีที่สุดที่เปนกลุมความรูทางเทคนิคอันเปนหัวใจขององคกร เพื่อตอบสนองตอเปาหมายทาง

กลยุทธ และเปนแนวทางในการกำหนดกระบวนการทำงานตางๆ ที่ผูนำหรือผูบริหารองคกรจงใจสรางหรือกำหนดขึ้นมา เพื่อ

ทำใหองคกรมีขีดความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาความสามารถหลักขององคกร 

(Core Competency) ไว 5 ประการ คือ 

 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

 มีความรอบรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวของ ทำงานอยางเปนระบบแบบมืออาชีพบน

พื้นฐานของความถูกตองแมนยำตามหลักวิชาการและวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบและวัดผลได 

 

การทำงานเปนทีม (Teamwork) 

 ติดตอประสานงานอยางเปนระบบและทำงานรวมกันอยางสอดคลองในเปาหมายเดียวกันดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางกัน เปดใจกวางยอมรับฟงความความคิดเห็นของผูอื่นบนพื้นฐานของความรวมมือรวมใจ 

 

ดูแลใสใจลูกคา (Customer focus) 

 การแสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มท่ีที่จะรับฟงและทำความเขาใจลูกคาเพ่ือจะทำใหบริการเหนือความคาดหวัง 

รวดเร็วฉับไว จริงใจ ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางถูกตอง และตรงจุด 

 

ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) 

 การเรียนรูและพัฒนาความคิดริเริ่มใหมๆ ในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดยการนำเสนอ และคิดคนกระบวนการ

ทำงาน ผลิตภัณฑ และบริการรูปแบบใหมๆ เพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ใหมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจใหมีผลผลิตสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง 

 

ความนาเชื่อถือ (Credibility) 

 มีความนาเชื่อถือและไววางใจได มีประวัติการทำงาน (Profile) ที่ดี มีสำนึกรับผิดชอบ ตอคำมั่นสัญญา มีความซื่อสัตย

สุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทั้งในเรื่องธุรกิจและสวนตัว ตลอดจนทำหนาที่โดยยึดถือธรรมาภิบาลเปนที่ตั้ง 

 

บริษัทกำหนดผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑในการพิจารณาผูมีสวนไดเสียของบริษัทดังนี้ 

1. บริษัท กำหนดกรอบกระบวนการประกอบธุรกิจ โดยการใชหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคา เพื่อใชเปนแนวทางในการ

บงชี้ผูมีสวนไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงระหวางกัน 

2. บริษัทบงช้ีผูมีสวนไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ตามกรอบกระบวนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว รวม

ถึงพิจารณาผลกระทบท่ีมีระหวางกันจากกระบวนการประกอบธุรกิจ ซึ่งทำใหบริษัทมองเห็นผูมีสวนไดเสียในแตละจุด

ของกระบวนการและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมในมิติตางๆ 
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 ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ กระบวนการที่ใช แนวปฏิบัติที่ดำเนินการ  

ผูถือหุน - ผลการดำเนินงานท่ีดีและยั่งยืนภายใต - ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ดำเนินธุรกิจตามหลักการ 

  ความเสี่ยงที่เหมาะสม  ปละ 1 ครั้ง กำกับดูแลกิจการของบริษัท 

   - จายเงินปนผลตามนโยบาย และภายใตกรอบความ 

 - ปฎิบัติและใหขอมูลตอผูถือหุนอยาง - จัดการพบปะนักลงทุนเปนประจำป รับผิดชอบตอสงัคม 

  เทาเทียมกัน  ปละ 4 ครั้ง (Opportunity Day) และ 

    ยังมีเจาหนาที่IR ของบริษัทคอยตอบ 

    คำถามทางโทรศัพทผูถือหุนและ 

    นักลงทุน 

 - การดำเนินงานเปนไปอยางโปรงใส - การใหนักวิเคราะหหรือผูลงทุนเขารวม 

  เปนธรรม  พบปะกับผูบริหารเพื่อสอบถามขอมูล 

    ที่เปนประโยชน 

   - ใหขอมูลผานชองทางตางๆ อยางครบถวน 

    เทาเทียม โปรงใส และทันการณ  
คณะกรรมการ - การดำเนินงานเปนไปอยางโปรงใสเพ่ือ - ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ดำเนินธุรกิจตามหลักการ 

บริษัท  ใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน - ใหความสำคัญกับธุรกรรมที่เปน กำกับดูแลกิจการของบริษัท 

    รายการเกี่ยวโยง 

 - การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม - ใหขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน ทันเวลา 

  อยางเปนธรรม - มีสวนรวมในการกำกับดูแลกิจการ 

   - พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติ 

    หนาที่กรรมการ  
พนักงาน - คาตอบแทนท่ีเหมาะสม - สำรวจการจายผลตอบแทนของตลาด ปฎิบัติตอพนักงานอยางเปน 

    อยางสม่ำเสมอทุกป ธรรมพัฒนาพนักงานอยาง 

 - สวัสดิการที่เหมาะสม - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ตอเนื่องใหคาตอบแทนและ 

    ประกันสุขภาพ ผลประโยชนอื่นๆ ที่สามารถ 

 - ความมั่นคงและกาวหนาในงาน - สรางแผนสรรหาพนักงานและพัฒนา เทียบเคียงไดกับบริษัทชั้นนำที่ 

    ฝกอบรมไวลวงหนาโดยจัดทำเปนราย อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

    บุคคล การจัดสภาพแวดลอมในการ 

 - ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู - ปฐมนิเทศพนักงานจัดใหมี Training ทำงานใหมีความปลอดภัย 

  ความสามารถของพนักงาน โดยให  สำหรับพัฒนาความรูความสามารถ ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการ 

  โอกาสพนักงานอยางทั่วถึง  ตลอดจนการอบรมดานเทคนิคทั้งในและ ทำงานอยางมีประสิทธิผล 

    ตางประเทศสำหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

    และมีการปรับคาตอบแทนใหเหมาะสม 

    ตามวิชาชีพ 

 - ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน - จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปของ 

  ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย   พนักงานโดยอำนวยความสะดวกใหทีม 

  สุขอนามัย และทรัพยสินของพนักงาน  แพทยจาก รพ.พญาไท 2 และติดตาม 

  เสมอ  ผลการรักษาหลังจากการตรวจสุขภาพ 

    จัดใหมีการอบรมพิเศษใหความรูเรื่อง 

    การเตรียมตวัสำหรับเหตไุฟไหมในป 2557 

   - ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในสำนักงาน 

    ใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานของ 

    แตละฝาย 
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ลูกคา - สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา - ทำความเขาใจลูกคา และใหคำปรึกษา มุงเนนการนำเสนอบริการและ 

    รวมทั้งจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง 

 - ความพรอมในการรับฟงและตอบสนอง - มี Hot-line สายตรงสำหรับรับฟงปญหา ความตองการลูกคา รวมถึง 

  ตอความตองการของลูกคา  เพื่อแจงผูที่เกี่ยวของเขาไปแกปญหาให การพัฒนาศักยภาพของ 

    ลูกคาไดทันทวงที พนักงานใหสามารถตอบโจทย 

   - การจัดสัมมนาใหกับลูกคาโดยการให ลูกคาไดในทุกดาน 

    ผูบริหารเขาไปมีสวนรวมกับลูกคา 

 มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจกับลูกคา  - ดำเนินธุรกิจตามขอกำหนดทางจริยธรรม 

 เชนรักษาความลับของลูกคา  อยางเครงครัด  
ซัพพลายเออร - ดำเนินธุรกิจรวมกันบนพ้ืนฐาน - จัดงานสัมมนาคูคาประจำปเพื่อรักษา ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการคา 

 ความเปนธรรม  ความสัมพันธอันดีตอกัน และปฎิบัติตามสัญญา 

 สรางความไววางใจ 

 ความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกัน  
ซับคอนเทคเตอร - ดำเนินธุรกิจรวมกันบนพ้ืนฐาน - ใชเกณฑการคัดเลือกคูคาจากภายนอก ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการคา 

 ความเปนธรรม  มีดังนี้ ความสามารถทางดานเทคนิค และปฎิบัติตามสัญญา 

 สรางความไววางใจ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

 ความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกัน  สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียง 

    ทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวของกับการ 

    รองเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการ 

    ใหบริการ ความเสี่ยงจากการใหบริหาร 

    ลูกคาหลายราย  
คูแขง - ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสเปนธรรม - สรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปนธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการ 

    รวมกัน แขงขันที่ดีและไมใชวิธีการ 

     ที่ไมสุจริต  
เจาหนี้ - จายดอกเบ้ียและชำระคืนเงินตนตาม - สรางเสริมความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ปฎิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข 

  กำหนดเวลา  รับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน ตางๆ ตามขอตกลง และหนาที่ 

 - มีการจายคืนเงินเจาหนี้อยางเปนระบบ - บริษัทใชการระบบ Cash Management ที่พึ่งมีตอเจาหนี้ 

    เพื่ออำนวยความสะดวกในการจายเงิน 

    เจาหนี้และสามารถจัดการการคืนเงินให 

    เปนระบบ  
สังคมสวนรวม - ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชน - จัดทำโครงการ AIT E-Library ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

  ตอชุมชน และสังคมสวนรวม   ควบคูไปกับการมีสวนรวม 

     รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ 

     สังคม  
รัฐบาล - ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชน - ใหความรวมมือในการใชบริษัทฯเปน ปฎิบัติตามกฎหมายและให 

  ตอชุมชน และสังคมสวนรวม  หนวยเลือกตั้ง ความรวมมืออันเปนประโยช 

     ตอภาครัฐ 
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 บริษัทใชหลักเกณฑในการพิจารณาในการกำหนดประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินการของ

บริษัทดังตอไปนี้ 

1. ผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นของธุรกิจเทคโนโลยี 

2. ขอกังวล ขอหวงใย และความสนใจของผูมีสวนไดเสียตอประเด็นท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเทคโนโลยีในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ 

และจากกระบวนการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย เชน การสำรวจ สัมภาษณ การประชุมกลุม การใหคำปรึกษาจากผูมีสวน

ไดเสีย เปนตน 

3. หลักมาตรฐานและกฎระเบียบในระดับสากลของธุรกิจเทคโนโลยี 

4. บรรทัดฐานในการปฏิบัติของธุรกิจเทคโนโลยี 
 

 ดังนั้นบริษัทสามารถเลือกมานำเสนอโครงการ CSR ออกมาได 2 โครงการดังนี้ 

1. โครงการที่มุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CSR in process) 

2. โครงการเพื่อสนับสนุนดานการศึกษาโรงเรียนดอยโอกาส (CSR after process) 
 

1. โครงการที่มุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CSR in process) พนักงานในบริษัท ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง 

ในหวงโซอุปทานของบริษัท อีกยังถือเปนวาเปนสินทรัพยหลัก (Key Assets) ที่สำคัญของบริษัทที่มีลักษณะการประกอบ

ธุรกิจแบบรับเหมาวางระบบไอที (Turnkey Projects) ที่มีตั้งแตการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ประยุกตใช เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ การใหเชาใช การบริหารจัดการซอมบำรุงรักษา และ การบริหารศูนย

ประมวลผล (Data Center) ซึ่งกระบวนท้ังหมดดังกลาว ตองใชทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหลักในการเพ่ิมมูลคาสินคา

และบริการท้ังสิ้น ซึ่งเห็นไดชัดวาหากขาดทรัพยากรบุคคลดังกลาว จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนจึงจำเปนอยางมากที่ตองอาศัยและพ่ึงพาทรัพยากรบุคคลดังกลาว 
 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ดังนี้ 

• การสรรหาและคัดเลือก 

  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษัทใหความสำคัญและดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหได

บุคลากรท่ีมีคุณภาพบริษัทจึงมีโครงการรับนักศึกษาเขาฝกงาน การเขารวมมหกรรมรับสมัครงานกับ

สถาบันและองคกรตางๆ ทังนี้ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทตอสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ตางๆ สำหรับผูสมัครที่เพิ่งจบการศึกษา เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีลักษณะรับเหมาระบบไอที

เปนโครงการ ดังนั้นบริษัทมักจะจางพนกังานในลักษณะไมประจำ (Contract) เพื่อตอบสนองแตละโครง

การๆ อยางไรก็ตามก็ถือเปนโอกาสดีใหบริษัทไดพิจารณาพนักงานไมประจำ (Contract) เหลานั้น ถึงผล

การทำงานกอน หากมีพบวาพนักงานความสามารถสูง พนักงานดังกลาวอาจสามารถบรรจุเปนพนักงาน

ประจำไดตอไป 

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตาม

นโยบายและกลยุทธของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่สอดคลองกับแผน

ธุรกิจและนำมาประยุกตใชทั่วทั้งองคกร 

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ลดตนทุน ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก

นำมาใชในการบริหารพนักงาน การวิเคราะหกำลังและการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา  

การบริหารสวัสดิการและการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ บริษัทยังนำมาใชในการสรรหาและ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย เชน การสมัครงานออนไลน การจัดการขอมูลความรู รวมท้ังใชในการ

ประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากน้ันบริษัทไดใชขอมูลตางๆ นี้ 

ไปใชสนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหองคกร

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

• สวัสดิการและผลตอบแทน 

  บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามตำแหนง ความรับผิด

ชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะหคางาน

ใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทและสภาวะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคูกับการวิเคราะหเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เหมาะสม

และสามารถแขงขันไดกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ สวัสดิการที่พนักงานจะไดรับไดแก กองทุนสำรองเลี้ยชีพ 

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินกูฉุกเฉิน ฯลฯ  

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสำรองเล้ียงชีพใหกับพนักงานทุก เมื่อผานการทดลองทำงาน โดย ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนสำรองเล้ียงชีพของพนักงาน และพนักงานจะไดรับบางสวนจากบริษัทฯ 

เมื่อทำงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป และไดรับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกวา 5 ป  

 ประกันชีวิต 

  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทำประกันชีวิต,การประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิง

ถาวรเนื่องจากการเจ็บปวย ใหกับพนักงานทุกคน โดยแบงเปนตามระดับพนักงานและผูบริหาร  

 ประกันสุขภาพ 

  ในกรณีที่พนักงานเจ็บปวย พนักงานทุกคนสามารถใชบัตรประกันสุขภาพที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทำ

ไวใหเพื่อไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลตางๆ ไดตลอด 24 ชั่วโมง  

 ตรวจสุขภาพ 

  บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับพนักงานทุกคน เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ

ของตนเองและเปนการสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีโดยเม่ือทราบผล ก็จะจัดใหมีแพทยเขามาใหคำปรึกษา

แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อใหมีสุขภาพดี  

 คารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว 

  กรณีบิดา,มารดา,คูสมรสและบุตรของพนักงานเจ็บปวย ทางบริษัทฯ ไดมีเงินสวัสดิการคารักษา

พยาบาล  

 เงินกูพนักงาน 

  บริษัทฯ ไดจัดใหมีเงินกู 2 ประเภทไดแก เงินกูฉุกเฉิน วงเงินที่ใหกูไมเกิน 1 เทาของเงินเดือน 

สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท เงินกูสงเคราะหพนักงาน วงเงินรวมสูงสุด 20 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 

200,000 บาท ตอราย เพื่อใหความชวยเหลือแกพนักงานที่ตองการใชเงินยามจำเปน และเปนการสราง

ขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน โดยใหกูในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และอยูภายใตเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด 

• สรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 

  บริษัทมีการกำหนดนโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันทุกระดับภายในองคกรระหวาง 

ผูบริหารและพนักงาน รวมท้ังไดสงเสริมการทำงานเปนทีม โดยมุงเนนการสรางคานิยมและวัฒนธรรม

องคกรใหเกิดการประสานงานและการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่ผานมาบริษัทไดจัดทำ

กิจกรรมตางๆ เชน การจัดแขงขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธภายในองคกร 
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2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อตอบ

สนองความตองการของธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทมีความตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา

และสามารถถูกพัฒนา เพ่ือสนับสนุนองคกรใหประสบความสำเร็จได บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสาย

วิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานท้ังการพัฒนาทางดานทักษะ ความรู ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝง

วัฒนธรรมและจริยธรรมองคกรควบคูกัน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท 

• การวางแผนพัฒนาอาชีพ 

  บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดย

พนักงานจะไดรับการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถอยางตอเน่ือง โดยการนำแนวทาง 

Competency มาประยุกตใชในองคกรท้ังในสวนของความสามารถสำหรับพนักงานทุกคนในองคกรตอง

มี ความสามารถหลัก(Core Competency) คานิยม (Core Value) ความสามารถดานการบริหารจัดการ

สำหรับผูบริหาร (Managerial Competency) และความรูความชำนาญในสาขาวิชาชีพตางๆ 

(Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะหวางแผนและเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงานรายบุคคล ดานการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับเพ่ือสราง

ศักยภาพตนเองและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 

• การฝกอบรมทรัพยากรบุคคล 

 การฝกอบรมภายในบริษัท 

  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงานใหสามารถทำงานตอบสนองตอกลยุทธ

เปาหมายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ KHON-D สำหรับอบรมภายในองคกร โดยแบงเปนระดับ  

 สำหรับพนักงานระดับบริหาร 

  บริษัทดำเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเปน

ผูนำควบคูไปกับการเพิ่มองคกรความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้ง เปนการเตรียมความพรอมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหนงตางๆ ในอนาคต 

ใหสอดคลองกับความกาวหนาในสายอาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทใหสามารถแขงขัน

และพรอมเปนผูนำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต อาทิ เชน การสรางทักษะ

การเปนผูนำ เปนตน  

 สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

  บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถ

ตามหนาที่ สายวิชาชีพและกลุมงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความ

สามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหนาที่งาน เชน การ

บริหารโครงการ มาตรฐานทางดานการเงินและบัญชี ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ทักษะ

การตลาดและการขาย การนำเสนองาน เปนตน  

 สำหรับพนักงานทุกคน 

  บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมความรูความสามารถหลัก 

เพื่อใหพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด อาทิ เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝง

วัฒนธรรมองคกร การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนตน  
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 การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัท 

  นอกเหนือจากการฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับ

การฝกอบรมจากสถาบันหรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ

พัฒนาความรู ความสามารถของแตละบุคคล อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธในกลุมธุรกิจและวิชาชีพ

เดียวกันอีก ตัวอยางการฝกอบรมเชน การสงพนักงานวิศวะเขารวมฝกอบรมกับบริษัท Cisco ทั้งในและ

ตางประเทศเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 

 

 การรักษาผูมีศักยภาพสูงในองคกร 

 การวางแผนในเรื่องของการพัฒนาและรักษาผูที่มีศักยภาพสูงในองคกร โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. กำหนดใหมีการเก็บขอมูล Function Competency เพื่อคัดเลือกและจัดลำดับ Competency ของพนักงานแตละ

ทาน แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคล (One-by-One interview) โดยแบง

ขอมูล ดังนี้ 

- สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) 

- สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) 

- สมรรถนะเฉพาะบทบาทหนาที่ (Role Specific Competency) 

- ทักษะความชำนาญประจำตำแหนง (Job Skills) 

2. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห Competency แตละขอมูลของพนักงานแตละคน 

3. สรุปรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อใชในการพิจารณาและจัดลำดับของพนักงานแตละคน วาใครเชี่ยวชาญหรือยังขาด

ทักษะดานใด ตองพัฒนาทักษะดานใด หรือ เพิ่มทักษะดานใด หรือขาดความชำนาญดานไหนควรเพ่ิมเติม 

ทักษะหรือการอบรมดานใด 

4. นำขอมูลทั้งหมดมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัทฯ ภายใตกรอบ core competencies และ core 

values ของบริษัทฯ 

5. จัดแผนพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ โดยใชกรอบ core competencies และ core values ของบริษัทฯ 

 

สรุปการอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัท ในป 2557 
 

 การจัดอบรม จำนวนครั้ง (ครั้ง) จำนวนผูเขารับการอบรม (คน)  

การอบรมภายในบริษัท (In-House Training) 

 ผูบริหาร 2 41 

 พนักงาน 2 216 

 รวม 

การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมตางๆ (ภายนอก) 

 ผูบริหาร 20 20 

 พนักงาน 171 171 

 รวม 195 448 

 

 คาใชจายการอบรมใหกับผูบริหารและพนักงาน ในป 2557 

  ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายในการอบรมภายใน ภายนอก และตางประเทศ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4.7 ลานบาท 

โดยในการฝกอบรมของพนักงานท้ังหมดจำนวน 1,026 ชั่วโมงตอป คิดเฉลี่ยเปน 6 ชั่วโมง/คน/ป 
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 ตารางการสอบและผลสอบของพนักงาน 
 

  จำนวนพนักงานที่สอบ จำนวนพนักงาน 

 ป ใบรับรองจากซิสโก ที่สอบผาน %  

 2557 17 17 100 

 2556 20 20 100 

 2555 24 24 100 

 

2. โครงการเพื่อสนับสนุนดานการศึกษาโรงเรียนดอยโอกาส (CSR after process) 

  ทางบริษัทจะเนนทิศทางในดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนดอยโอกาส โดยแบงการสนับสนุนเปน 2 

แนวทาง คือ 

- สงเสริมสนับสนุนสื่อและเครื่องมือแหงการใหความรู ในรูปแบบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library) 

โดยรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สนับสนุนและพัฒนาระบบ Software/ 

Hardwar ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยในปที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการโครงการดังกลาวมีรายละเอียด ดังน้ี 

ชื่อโครงการ: หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library ) เพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

ที่มา : บริษัทเล็งเห็นความสำคญัในการพัฒนาการศึกษาของคนในสังคม โดยเชื่อวาการศึกษาสามารถ 

 พัฒนาและยกระดับความเปนอยูของสังคมใหสูงขึ้นได ประกอบกับปจจุบันระบบการศึกษาใน 

 โรงเรียนตางจังหวัดสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก และยังขาดแคลนบุคคลากร จึงริเริ่ม 

 โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library ) เพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารขึ้น 

วัตถุประสงค : สงเสริมสนับสนุนการใหสื่อและเครื่องมือแหงการใหความรู ในรูปแบบของหองสมุด 

 อิเล็กทรอนิกส( AIT E-Library ) 

กลุมเปาหมาย : ชุมชน-สังคม หรือโรงเรียนซึ่งมีขนาดเล็กจดัการเรียนการสอนชั้นประถมชั้นปที่ 1-6 ที่ดอย 

 โอกาส และยากจน 

วิธีการดำเนินการ : สำรวจโรงเรียนที่เขาหลักเกณฑ นำขอมูลที่ไดเขาเสนอที่เพื่อหารือแนวการการใหความชวยเหลือ 

 ประสานงานไปยังโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึน 

 พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบ Software/ Hardware ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

 ลักษณะโปรแกรมระบบ การใหความชวยเหลือนั้นจะเปนการใหในรูปแบบการวางระบบ E-Book 

 โดยโปรแกรมชึ่งบริษัทรวบรวมเนื้อหา แบบฝกหดั และแบบทดสอบสำหรับเด็กในระดับประถม 

 1-6 เอาไวเพื่อจัดสงใหแตละสถาบันที่ขอมา โดยในระยะยาวยังผลไดตลอดทั้งลดปริมาณการใช 

 กระดาษ สะดวกและรวดเร็วแกการคนหาเรียนรู 

ความถ่ี : 2 ครั้งตอป 

 ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ เพิ่งเร่ิมโครงการ 

 

- สนับสนุนเงินทุนใหแกโครงการหรือโรงเรียนซึ่งจัดการแขงขันระดับเยาวชนในการประกวดดาน High Technology 

 

  นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายใหความชวยเหลือในรูปแบบเฉพาะกาล เชน ภัยพิบัติ หรือ การรองขอความชวย

เหลือจากโรงเรียนหรือวัดตางๆ อีกดวย 
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1. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
  โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จึงนำหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีเปนเคร่ืองมือเพ่ิมมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท ซึ่งจะเสริมสรางระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย

และผูที่เกี่ยวของ ทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดทำนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นและไดมีการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอมา สงผลใหไดรับผลการประเมินดานการ

กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2557 ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียน 526 บริษัท จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

  บริษัทไดปลูกฝงใหพนักงานทุกฝายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลไปปฏิบัติ โดยมีคณะ

กรรมการบริหาร และหนวยงานภายนอก บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด โดยหัวหนาทีมตรวจสอบ คือ 

นายอภินันท ศรีปราโมช เพื่อทำการตรวจสอบภายในภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

ผลใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 

 

2. °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¥â«¬§«“¡‡ªìπ∏√√¡ 
  บริษัทไดมีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัท ยึดถือเปนแนวปฎิบัติในการทำงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพ คุณธรรม 

และเปนธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา 

เจาหนี้ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้บริษัทมีขอกำหนดทางจริยธรรมของพนักงานดังตอไปนี้ 

1. เคารพกฎหมายและระเบียบคำส่ังของบานเมืองทั้งตามลายลักษณอักษรและตามเจตนารมณ และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของบริษัท 

2. สรางสัมพันธภาพท่ีทำใหมีความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกันระหวางบริษัทกับผูมีอำนาจกำกับดูแล 

3. เสนอบริการลูกคาภายในขอบเขตที่บริษัทมีความรูความชำนาญโดยสุจริตและชัดเจน ไมกระทำการโฆษณา

ชักจูงใจลูกคาในลักษณะที่เปนเท็จหรือเขาใจผิด 

4. รักษาความลับของลูกคา คูคา และองคกรอยางเครงครัด 

5. หามการใชขอมูลวงในเพื่อประโยชนสวนตัวในการคาหลักทรัพย 

6. พนักงานตองไมเลนการพนัน หรือการเส่ียงโชคเก็งกำไร 

7. พนักงานตองไมมีสวนไดเสียหรือแสวงหาผลประโยชนในธุรกรรมท่ี บริษัทเปนคูสญัญาอยูดวย 

8. พนักงานไมควรรับของขวัญหรือประโยชนตอบแทนอื่นที่มีมูลคาสูงหรือไมไดอยูในวาระโอกาส ตามจารีต

ประเพณีของประเทศนั้นๆ 

9. หามมิใหพนักงานบริษัทใหหรือรับสินบนหรือส่ิงจูงใจใดๆ หรือมอบหมายใหผูอื่นใหหรือรับสินบนหรือส่ิงจูงใจ

แทนตนเอง 

10. บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชน พนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไมกระทำผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวรการทำงานของพนักงาน เพื่อปองกันการใช

ซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมเกี่ยวของกับการทำงาน 
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  ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียขางตน 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกำหนดหลักจรรยาบรรณ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามโดยเครงครัด โดยพนักงานทุกคนจะยึดมั่น

ในมาตรฐานความซื่อสัตยสวนบุคคลเปนสำคัญ นอกจากนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถสื่อสารและแจงเบาะแสตอคณะ

กรรมการของบริษัทในประเด็นตางๆ เชน การทำผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม

ภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ บริษัทจึงไดแจงเบอรโทรศัพทติดตอกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

โดยประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ บริษัทอีกดวย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในเร่ือง “การกำกับดูแล

กจิการ” ภายใตหัวขอ “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย” 

 

3. °“√μàÕμâ“π°“√∑ÿ®√‘μ 
  บริษัทมีนโยบายที่จะปฎิบตัิตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตามพันธสัญญา

ตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทและตระหนักถึงการปองกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองคกร ดวยการกำหนดไวใน

ขอกำหนดทางจริยธรรมของบริษัทเรื่อง “การรับ และใหของขวัญ การรับเลี้ยง สินบนและสิ่งจูงใจ” เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการถือปฎิบัติโดยไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวบนเว็บไซดของบริษัท http://www.ait.co.th 

 โดยในปที่ผานมาบริษัทไดดำเนินกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับทุจริตดังนี้ 

- ไมมีกรณีการกระทำผิดดานการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม 

- ไมมีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

 

 แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป 

• การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานตาม

ประเด็นความเส่ียงของแตละบริษัทฯ ซึ่งไดรวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นอยูดวย หากพบวาหนวย

งานใดมีระบบควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอหรือมีกาทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจ

สอบ และผูบริหารระดับสูงพรอมเสนอแนวทางการปองกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหดีขึ้น 

• มุงมั่นการสรางจิตสำนึก และไมเปนเหตุแหงการกอใหเกิดการทุจรติ 

 นอกจากน้ัน บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองการตอตานการทุจริต โดยไดเขารวมประชุมกับโครงการ

แนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อทราบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการตอตาน

การทุจริต 

 

4. °“√‡§“√æ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
  บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมี

สวนสัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา โดยทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสำคัญของของธุรกิจในการสรางมูลคา

และเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทำงาน ใหพนักงานคุณภาพชีวิตที่ดี และ

ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยบริษัทไดยึดแนว

ปฎิบัติดังตอไปนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวน

เก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท 

3. จัดใหมีระบบการทำงานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอยางเหมาะสม 

4. พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรู และเล่ือน

ตำแหนงเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 

5. จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสำหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพ 



123∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 

6. จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

7. จัดใหมีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแกพนักงานท่ีเหมาะสม เชน จัดใหมีวันลาพักผอนประจำป การทำงานลวง

เวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเปนและสมควรเปนตน 

8. สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัว มีการพิจารณาใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน ทำความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฎิบัติ

ตามหลักธรรมของศาสนา 

9. ใหขอมูลสำคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อใหทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แทจริงขององคกร

ธุรกิจ 

10. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็นโดยปราศจาก

การแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการส่ือสารเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

 

5. °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ·√ßß“πÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡ 
  บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงสำเร็จของ

การบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลและการปฎิบตัิที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 

โยกยาย และสวัสดิการ ที่เหมาะสมและเปนธรรมในดานตางๆ 

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในขอ 4. ภายใตหัวขอ 

“การเคารพสิทธิมนุษยชน” 

2. กำหนดใหมี นโยบายและสวัสดิการและผลตอบแทน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ใหพนักงานปฎิบัติงาน

เต็มความสามารถมีความเปนธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและ 

วิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ 

และอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหรือเทาเทียมกับอัตราคาจางคาตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ 

 

6. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕºŸâ∫√‘‚¿§ 
  บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมีพระคุณ

ของบริษัทอยางตอเน่ืองจึงไดกำหนดนโยบายการปฎิบัติตอลูกคาดังนี้ 

1. มุงมั่นที่จะจัดหา สินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อสนองความตองการลูกคา 

2. จำหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

3. ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆของสินคาและบริการนั้นๆ 

4. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนำสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อ

ที่บริษัทจะไดปองกัน แกไขปญหา ใหกับลูกคาอยางรวดเร็วและนำขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินคา

และการใหบริการดังกลาวตอไป 

5. จัดใหมีบริการหลังการขายเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ 

6. รักษาความลับลูกคา ไมนำขอมูลลูกคาไปเปดเผยหรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 

7. สนันสนุนกิจกรรมตางๆในอันที่จะเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทใหยั่งยืนสืบไป 

 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “กำกับดูแลกิจการ” ในหัวขอ หมวดที่ 3 “การคำนึงถึงบทบาท

ของผูมีสวนไดเสีย” 
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7. °“√√à«¡æ—≤π“™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ 
 บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญใหแกชุมชนและ

สังคมไทย โดยที่ผานมาไดมีการดำเนินกิจกรรมภายใตขอบขายและแนวทางปฎิบัติ 

1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสรางความ

สมัพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 

2. การมอบวัสดุอุปกรณ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิเชนการบริจาค

คอมพิวเตอร แผงโซลาเซลล เสื้อผาและอาหารใหแกเด็กนักเรียนยากจน 

3. การปลูกฝงจิตสำนึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมผานส่ือ

และกิจกรรมภายในอยางตอเน่ือง 

 

8. °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
 บริษัทตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม จึงไดยึดหลักปฎิบัติดังนี้ 

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

2. รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงานอยางชาญฉลาด 

 

 โดยในป 2557 บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมดังนี้ 

- สรางจิตสำนึกใหพนักงาน รูใชทรัพยากรอยางมคีุณคา 

  บริษัทพยายามการกระตุนจิตสำนึกของพนักงานใหองคกรใหใสใจส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรอยาง

รูคุณคา ผานการรณรงคใหปดน้ำปดไฟเม่ือไมตองการใชและการใชกระดาษรีไซเคิลในสำนักงาน เปนประจำ 

ทุกป 

- จัดใหมีสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในสถานท่ีทำงาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตตลอดจนทรัพยสินของ 

พนักงาน บริษัทยังไดคำนึงถึงความปลอดภัยท้ังตอการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดใหมีการซอมเม่ือมีอุบัติ

ภัยตางๆ เชน ไฟไหม และฝกอบรมการใชเครื่องมือชวยดับไฟ โดยจัดเปนประจำทุกป รวมทั้งใหมีผูรับผิดชอบ

หลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การดูและประตูทางออกไมใหสิ่งกีดขวาง ในป 2557 บริษัทไมมีสถิติการเกิด 

อุบติเหตุหรือเหตุไฟไหมจากการทำงาน 
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§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ 
 

 คณะกรรมการใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง การรายงานขอมูล

ทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทางและสื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพย และบริษัทไดตั้งหนวยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เปนหนวยงานเฉพาะเพื่อดูแลในการเผยแพรขอมูลกับผูถือหุน นักวิเคราะห และสถาบัน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 ทั้งน้ีบริษัทไดเปดชองทางใหกับผูถือหุนและนักลงทุนสามารถรับขาวสารของบริษัท ผานทาง Website : http://www. 

ait.co.th ชึ่งบริษัท ไดรวบรวมขอมูลสำคัญตางๆ ของบริษัท รายซื่อคณะกรรมการบริษัท ขอสรุปทางการเงิน ขอมูลราคา 

หลักทรัพย รายงานประจำป 

 ขอมูลสำหรับผูถือหุน เชน ผูถือหุนหลัก การประชุมผูถือหุน นโยบายการจายเงินปนผล รวมถึงการเปดชองทางใหกับ 

ผูถือหุนหรือนักลงทุนหากมีคำถามหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท ชึ่งสามารถสงคำถามหรือขอสงสัย 

โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอรมท่ีบริษัทกำหนดผานชองทางเวปไซดของบริษัท หรือ โทรศัพทมาที่เบอร +66(0)2275-9400 

หรืออีเมลไปยัง ir@ait.co.th ติดตอ คุณศรินทร จันทรนิภาพงศ และ คุณัฐชยา เลิศชัยศิริสกุล ฝายนักลงทุนสัมพันธ  

นอกจากน้ันบริษัทยังไดไปออกงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจำทุกไตรมาส เพื่อให  

นักลงทุนและผูที่สนใจสามารถพบผูบริหารและรับฟงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 



	 เมื่อวันที่	15	 สิงหาคม	2557	 คุณศิริพงษ์	 อุ่นทรพันธุ์	 ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และ	

Ms.	Sithea	San,	CEO	of	First	Cambodia	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง	บริษัท	First	Cambodia	เพื่อร่วม

กันพัฒนาธุรกิจระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(บริษัท	First	Cambodia	เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ

วางระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในกัมพูชาที่เก่าแก่ที่สุด)	

	 เมื่อวันที่	22	 ตุลาคม	2557	 คุณศิริพงษ์	 อุ่นทรพันธุ์	 ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ร่วมงานเสวนาภายใต้หัวข้อ	 “Digital	Economy”	 ซึ่งจัดโดย	 บริษัทหลักทรัพย์	 โนมูระ	 พัฒนสิน	จำกัด	

(มหาชน)	 เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำเอาดิจิทัล	 มาใช้พัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	ณ	โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	

	 บริษัทฯ	 ได้ทำการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1	 แปลง	 เนื้อที่ดิน	0-3-80	 ไร่	 (380	 ตรว)	 พร้อมอาคาร

สำนักงาน	4	ชั้น	จำนวน	1	หลัง	(คือ	อาคารที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน)	เลขที่	37/2	อาคาร	เอไอท	ีถ.สทุธสิารวนิจิฉยั	

แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320	เนื่องจากทำเลที่ตั้งดี,	ความพร้อมทางด้านการเงินของบริษัทและ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการขึ้นค่าเช่าในอนาคต	






