


 

บริษัท ซิสโก ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด ไดจัดงาน Thailand Partner Conference 
2015 ณ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2558 โดยไดเรียนเชิญคุณศิริพงษ   
อุนทรพันธุ และคณะผูบริหาร เขารวมงานพรอมทั้งขึ้นรับรางวัล จำนวน 3 รางวัลไดแก 
“FY14 Collaboration Partner of the Year” รางวัลสำหรับบริษัทท่ีมีการเติบโตโดดเดน
ในกลุมของเทคโนโลยี “FY14 Service Provider Partner of the Year” รางวัลสำหรับ
บริษัทที่มีการเติบโตโดดเดนในกลุมลูกคาผูใหบริการ “FY14 Partner Led/Commercial 
Partner of the Year” รางวัลสำหรับบริษัทท่ีเติบโตในกลุมของลูกคาเอสเอ็มอ ี

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไดขายหุนบริษัท เคิรซ จำกัด 

ทั้งหมดที่ถืออยูในสัดสวน รอยละ 72.3 จำนวน 813,500 หุนในราคา 80,000,00 บาท

ถวน ใหแกผูถือหุนเดิมและกรรมการบริษัทยอยท่ีเสนอซ้ือ เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2558 

เน่ืองจากผลประกอบการไมเปนไปตามท่ีบริษัทไดวางเปาหมายไว 

บริษัทยุติการดำเนินงานของสำนักงานสาขาท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เม่ือวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 เน่ืองจากมูลคาตลาดไมเปนไปตามที่คาดไวจึงไมคุมคากับการลงทุน

อยางไรก็ตามบริษัทจะยังคงดูแลลูกคาและโครงการที่เร่ิมตนไวแลวตอไป 
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หนวย : ลานบาท 
 
     
ขอมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2557 2556 

     

รวมสินทรัพย 4,672.50 4,167.95 4,630.66 

รวมหนี้สิน  1,810.15 1,486.65 2,194.50 

รวมสวนผูถือหุน 2,862.36 2,681.30 2,436.16 

รายไดรวม  5,271.21 6,651.55 6,023.23 

รวมคาใชจาย 4,601.09 5,807.64 5,286.04 

กำไรสุทธิสำหรับป 532.51 658.56 567.62 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.58 3.19 7.74 

จำนวนพนักงาน (คน) 312 308 292 

จำนวนหุน (หุน) ณ 31 ธันวาคม 206,320,897 206,320,897 206,320,897 

 

อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.54 2.65 2.04 

อัตรากำไรขั้นตน (%) 23.67% 22.61% 23.91% 

อัตรากำไรสุทธิ (สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ) (%) 10.10% 9.90% 9.42% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.63 0.55 0.90 

 

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท 

 2558 2557 2556  2558 2557 2556 
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คุณเนตรนภิส อุนทรพันธุ รองกรรมการ 

ผูจัดการใหญสายงานบริหารทั่วไป พรอม

ดวยคณะผูบริหารและตัวแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ไดรวมทำพิธีมอบ “หองสมุด

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา พรอมทั้งมอบ

อุปกรณการเรียนและอุปกรณการกีฬา”  

ใหกับโรงเรียนบานโนนยาง จังหวัดยโสธร 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 

01 

บริษัทจัดใหมีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพในการทำงาน 

ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนใหมของบริษัท “AIT จะเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคม

ดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและการบรกิาร

ไดทุกที่ ทุกเวลา” 

03 

คณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ได 

รวมทำพิธีมอบ “หองสมุดอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการศึกษา พรอมอุปกรณการเรียนและ

อุปกรณการกีฬา” ใหกับโรงเรียนหนองบัว 

วิทยาสรรพ จังหวัดกาฬสินธุ ในวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2558 

02 
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3บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ จัดใหมีการแขงขันกีฬาสี ระหวาง

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 เดอะกรีนเนอรรี่ 

รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา เพื่อเชื่อม

ความสัมพันธระหวางพนักงานและผูบริหาร 

04 

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 คณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ไดรวมกันตักบาตรอาหารแหงและปจจัย

ถวายแดพระสงฆเนื่องในวันขึ้นปใหม 05 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย

ในการทำงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 06 
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ประธานกรรมการ 

 

   
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

  
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

  
กรรมการ 

  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

  
กรรมการ 

 

  
กรรมการ 

  
กรรมการอิสระ 

  
กรรมการ 

  
กรรมการ 

  
เลขานุการ 
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ฝายวิเคราะหผูลงทุน 

ฝายการบริหาร 
โครงการ 

ฝายควบคุมการเงิน 
และการบัญชี 

 

ฝายเชี่ยวชาญทาง 
เทคโนโลยีและบริการ 
ระบบงานสารสนเทศ 

   

 

ฝายลูกคาสัมพันธ 

 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานบริการ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานการเงิน 

และแผนงานยุทธศาสตร 

 

ฝายขายงานระบบ 
สื่อสารโทรคมนาคม 

ฝายขายสวนงานเอกชน 
และสวนงานราชการ 

ฝายบริการลูกคา ฝายตรวจงบโครงการ 

ฝายบริการ 
ดานเทคนิค 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายสตอกสินคา 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานบริหารทั่วไป 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานการตลาด 
และการขาย 

ศูนยฝกอบรม 
TRAIN 4 

 

ฝายการตลาด 

ฝายบริหารทรัพยากร 
บุคคลและธุรการ 
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 ในป 2558 ที่ผานมา เปนอีกปหนึ่งตอเนื่องที่เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก  

ไมวาจะเปนดานราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ภาคการสงออกที่หดตัวลง การบริโภคภายในประเทศยังไมฟนตัว หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่ม 

สูงขึ้น และปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอกำลังซื้อและการลงทุน

โดยรวมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 นอกเหนือจากปจจัยตางๆขางตนแลว ยังจะมีปจจัยอื่นๆที่เปนตัวแปรอีกมาก เชน เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลง ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติที่ไมอาจสามารถควบคุมได รวมทั้งการ 

เขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผูแขงขันใหมๆเกิดขึ้นในตลาดและการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นกวาเดิม 

 

 ดวยเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาขางตน ฝายบริหารและพนักงานของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิ่งตางๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลและจะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจใน 

ระยะยาว ดังนั้นในป 2558 จึงไดเริ่มดำเนินการแผนการเปลี่ยนแปลง (Change) องคกรเพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนของ

บริษัท โดยการปรับกลยุทธธุรกิจ System Integrator เพิ่มสินคาและผลิตภัณฑที่แตกตาง ขยายธุรกิจบริการ และเพิ่ม 

การลงทุนดานธุรกิจบริการ (Service Provider) ทั้งในและตางประเทศ นอกจากนั้นในสวนขององคกรยังตองพัฒนาคนใหเปน

มืออาชีพ นำเทคโนโลยีมาใชอยางสมบูรณแบบ และปรับปรุงระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงสู Smart Company 

ภายในป 2561 ภายใตวิสัยทัศนใหมที่วา “Be a key player in driving Thailand’s digital society” โดยพันธกิจของเราจะยัง

คงมุงมั่นดังเดิมที่วา “Your success is our success” หรือ “ความสำเร็จของทานคือความสำเร็จของเรา” 
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 อยางไรก็ตาม ถึงแมในป 2558 ที่ผานมา การดำเนินธุรกิจภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและภายใตการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลในกลางป 2557 ซึ่งทำใหบริษัทตองปรับลดเปาการเติบโตจากปกอนลงเพื่อใหการคาดการณผลประกอบการสอด  

คลองกับเงื่อนไขและสภาพความเปนจริง บริษัทยังสามารถดำเนินงานใหเปนไปตามเปารายไดใหมและสรางผลกำไรในอัตรา 

ที่ดี ตลอดจนไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน 0.55 บาทตอหุน และยังมีโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาจายเงินปนผลเพิ่ม 

เติมตอนสิ้นงวดบัญชีตามนโยบาย 

 

 ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุน พันธมิตร

ทางการคา คูคา ลูกคา สถาบันการเงิน ผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีสวนไดเสียทุกฝายที่ไดใหการสนับสนุนและ 

ไววางใจบริษัทดวยดีทำใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี และไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทจดทะเบียนที่ใหผลตอบแทนจาก

การลงทุนที่สูงติดอันดับตนๆตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยบริษัทพรอมจะทุมเทความสามารถในทุกๆดานเพื่อการดำเนินธุรกิจ

อยางรอบคอบ มั่นคง พรอมยึดมั่นกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

   

 นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 

 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ 
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เรียน ทานผูถือหุน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา ผูบริหารและกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่อันจะ

พึงมีตอผูถือหุนของบริษัท ดวยความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ และไดบริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท 

 ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ไมรวมการประชุมที่ไมมีตัวแทนฝายบริหารเขารวมดวย 

ทั้งนี้เพื่อสอบถามความคืบหนาในการปฎิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ โดยมีกิจกรรมหลักสรุปไดดังนี้ 

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป กอนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบถาม และรับฟงคำชี้แจงจากฝายบริหาร และผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน 

และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบ

ตองบการเงินที่มีสาระสำคัญ เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงินเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

เพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงิน 

2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับ

รายงานผลการตรวจสอบภายในป 2558 เรื่อง ระบบควบคุมทรัพยสินถาวร ระบบควบคุมการขาย ระบบควบคุมการ 

จัดซื้อ ระบบการรับรูและบันทึกตนทุนขาย ระบบการควบคุมทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และคาแรง การคำนวณและ

จายคานายหนา การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝาย Project Manager การติดตามผลการตรวจสอบ 

ครั้งกอนๆ ที่จัดสอบทานและประเมินจากผูตรวจสอบภายใน บริษัท ดีไอเอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ซึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

3. ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่ง

สอดคลองกับขอกำหนดของทางการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4. ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ที่ผานมา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญ

ในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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5. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฎิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็น

สมควรแตงตั้ง บริษัท ดีไอเอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ใหทำหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และทำรายงาน

ตางๆ เพื่อใชเปนประโยชนในการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยมี คุณอภินันท ศรีปราโมช  

คุณวสันต สีหะวงษ คุณศรันย สัจวิทยวิศาล คุณสัจจา ศรีวิลัย และคุณชุลีพร บุญสิริ และ หรือเจาหนาทานอื่นที่ไดรับ

มอบหมายจากผูตรวจสอบภายในมาทำหนาที่ดังกลาว 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน ผูสอบบัญชีประจำป 2559 เพื่อนำ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง คุณมณี 

รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 

คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทประจำป 2559 เนื่องจากเห็นวา 

• มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีตลอดมา 

• ใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหมไดดี มีความละเอียดชัดเจน 

• คาสอบบัญชีประจำป 2559 ลดลงกวาป 2558 ประมาณรอยละ 3.38 

• สำนักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท  

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการสอบและแสดงความ

เห็นตองบการเงินของบริษัท 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่สอดคลองกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. ตามที่บริษัทไดลงทุนในบริษัท เคิรซ จำกัด “บริษัทยอย” มาตั้งแตเมษายน 2556 มีอัตราการถือหุนที่รอยละ 72.3 และมี

เงินลงทุนในบริษัทยอยนี้จำนวนเงิน 108.65 ลานบาท แตเนื่องจากการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทยอย

ไมเปนไปตามที่บริษัทไดวางเปาหมายไว และยังคงมีคาใชจายและผลขาดทุนตอเนื่อง เพื่อแกปญหาดังกลาว  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาขายหุนทั้งหมดที่ถืออยู จำนวน 

813,500 หุน ในราคา 80 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและไดขายหุนดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมและ

กรรมการบริษัทยอยที่เสนอขอซื้อมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ผลของการขายในครั้งนี้ บริษัทขาดทุนสุทธิจากการ

ลงทุนในระยะเวลาประมาณ 2 ป 5 เดือนเปนเงินทั้งสิ้น 28.65 ลานบาท แตเนื่องจากมีการตั้งสำรองเผื่อการดอยคา 

เมื่อสิ้นป 2557 จำนวน 28.33 ลานบาท จึงเหลือยอดขาดทุนสุทธิจำนวน 0.32 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2558 ใน 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับในงบการเงินรวมนั้น บริษัทบันทึกกำไรจากการขายหุนในครั้งนี้จำนวน 37.28  

ลานบาท หลังหักเงินไดจากการขายหุนกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของบริษัทยอยในสวนของบริษัทและสวนต่ำกวาของ 

เงินลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผานมาเปน

ไปภายใตระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน  

และเชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง 

การเปดเผยขอมูลใหหนวยงานกำกับดูแลตางๆ อยางถูกตอง มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได 

 

 

 

  
 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 : ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ภาครัฐรวมเอกชน) วปรอ.388  

 : 1.09 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 : -ไมมี-   
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2546 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  

 5  ( ) 
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 
 

  
/ / / 
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 : ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
  Director Certificate Program 36/2003 
 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ.2547 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุนที่ 12) 
 : หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 3 (สวปอ.มส. 3) 
 : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผนดินผูนำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รุนที่ 1 (สนพ.1) 
 : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผนดิน “เกียรติยศ” ใตรมพระบารมี รุนที่ 1 (สกพ.1)  

 : 5.21 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 : คูสมรส นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ  
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2536 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ  
  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  

 5  ( ) 
2557 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย 
2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง 
2552 - ส.ค. 2556 : นายกสมาคมนักกอลฟอาชีพอาวุโสไทย 
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/   

 68  
 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance)  

  University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร Master of Science (Civil Engineering)  
  University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  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  

 : -ไมมี- 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 : -ไมมี-  
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2546 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานชอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
2543 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยแสตนเลย การไฟฟา 
2554 - 2557 : กรรมการอุทธรณ บมจ. อนุพันธุ (ประเทศไทย) 
2550 - 2554 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
2547 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด  

 5  ( ) 
2558 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. วิทยคอรป โปรดักส 
2554 - ปจจุบัน : กรรมการอุทธรณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2553 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษา บจก. กรุงไทยการไฟฟา 

  
/ / /   

 62  
 : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
  Director Accreditation Program 36/2005  

 : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 : -ไมมี-  
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2555 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
2546 - ปจจุบัน : รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
2556 - 2557 : ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
2554 - 2555 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทุนภัทร 
2553 - 2554 : กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2552 - 2553 : กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง 
2546 - 2555 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2555 : ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิคอุตสาหกรรม  

 5  ( ) 
2553 - 2555 : ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 



13บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

  
/ /   

 59  
 : ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้ 

 : Director Certificate Program 22/2002 (Diploma) 
 : Audit Committee Program 1/2004  

 : -ไมมี- 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 : -ไมมี-  
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2554 - ปจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุธากัญจน 
2554 - ปจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินกรุงเทพ 
2551 - ปจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนสง 
2551 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
2546 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
2546 - ม.ค. 2559 : กรรมการ บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 
2546 - มี.ค. 2557 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 
2551 - 2555 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล  

 5  ( ) 
2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ขันธ 
2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ปรุส (2008) 

  
/ / / 
   

 61   
 : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
  Director Certificate Program 35/2003  

 : 2.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 : -ไมมี-  
 : -ไมมี-  

 5  ( ) 
2556 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 
2546 - ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการใหญ 
  สายงานบริการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
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/ / 
   

 57   
 : ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 

  Director Certificate Program 36/2003 

 : Management and Psychology Institute (MPI) หลักสูตร Finance for Non-Finance 

  Executives 2012  
 : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2537 - ปจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย 

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
 5  ( ) 

2557 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย 

  
  

 60   
 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) 

  THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA 

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

  วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 

 : ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 17 

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (วปอ. 2547) 

 : วิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุนที่ 4  
 : นอยกวา 0.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
 5 ( ) 

ปจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม (1993) 

 : กรรมการผูจัดการ บจก. ทักษิณปาลม (2521) 

 : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



15บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

  
 /   

 61   
 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  

  Director Accreditation Program 54/2006 

 : หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนที่1 (นมธ.1)  

  ระหวาง พ.ค -ก.ย 2555  
 : 2.99 % ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2553 - ปจจุบัน : กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2546 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
 5  ( ) 

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. ออดิโอ เอ็นจิเนิยริ่ง เซอรวิส 

 : บจก. ดิจิตคอนโทรล 

  
  

 63  

 : ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  

  Director Accreditation Program 67/2007 

 : สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง  

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

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
 5  ( ) 

2548 - 2556 : นายดานศุลกากร อำนวยการสูง กรมศุลกากร 
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 /    

 52   
 : ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  

  Director Certificate Program 72/2006 

 : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

  หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝายอำนวยการ รุนที่ 96 

 : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

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

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2550 - ปจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2538 - ปจจุบัน : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายขายสวนงานเอกชนและสวนงานราชการ 

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

 5  ( ) 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. รักษบานเรา 

  
   

 54   
 : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 : -  ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2552 - ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

2550 - 2552 : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานแผนงานยุทธศาสตร  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี  
 5  ( ) 

2555 - ปจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง 
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 60   
 : ปริญญาโท สาขาการสื่อสารระหวางบุคคล Western Michigan University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 : 0.62% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : คูสมรสกรรมการผูจัดการใหญ 

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2546 - ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารทั่วไป บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

  
    

 44   
 : ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 : 0.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 5  ( ) 

2546 - ปจจุบัน : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายควบคุมการเงินและการบัญชี  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

 

  
  

 57   
 : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  

  Company Secretary Program 9/2009  
 : -ไมมี- 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
 : -ไมมี-  

 : -ไมมี-  
 : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 

  Company Secretary Program 9/2009  
 5  ( ) 

2552 - ปจจุบัน : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายเลขานุการบริษัท  

  บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
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√“¬ß“π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√∂◊Õ§√ÕßÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß°√√¡°“√·≈– 
ºŸâ∫√‘À“√ª√–®”ªï 2558 ·≈– 2557 

  -    (  : 

   30  2558) 

 AIT 

 2558 2557  

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 1.09 1.09 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญ, กรรมการสรรหาฯ 5.21 5.21 

  และประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ - - 

4. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  <0.01 <0.01 

  และกรรมการสรรหาฯ 

5. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ - - 

6. นายสุรพร รกัตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริการ, กรรมการ,  2.64 2.64 

  กรรมการสรรหาฯ 

7. นายกิจจา เหลาบุญชัย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย <0.01 <0.01 

8. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ <0.01 <0.02 

9. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ 2.99 <0.02 

10. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ - - 

11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายขายสวนงานเอกชน 3.38 3.38 

  และสวนงานราชการ 

12. นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงนิ - - 

  และแผนงานยุทธศาสตร 

13. นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารทั่วไป 0.62 0.62 

14. น.ส.สุรีรัตน ปราชญานุกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายควบคุมการเงิน 0.09 0.09 

  และการบัญชี 

 

AIT: บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หนวย : รอยละของจำนวนหุนทั้งหมด 
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¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õß∫√‘…—∑ 
 

√“¬≈–‡Õ’¬¥À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ 

 :     ( ) 

 :  AIT 

 :  30 กรกฎาคม 2546 

 :  5,312,760,000 บาท (ณ วันที่ 18 มกราคม 2559) 

 :  1,031,604,485 บาท 

 :  1,031,604,485 บาท 

 :  6,357 ราย (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558) 

% Free float :  72.36% 

 

 :  ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหบริการ 

    ดานบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน 

 

 : 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

 : 0107546000067 

  : 0-2275-9400 

  : 0-2275-9100, 0-2275-9200 

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

 

 

1. นายกฤษดา เลิศวนา : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ 

2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 

 

    

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

 

  ( )  

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

SET Contact center: 0-2009-9000 

Website: http://www.set.or.th/tsd 

E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

 



20 รายงานประจำป 2558 

       

     ( )  

   ( )   (%) 

    ( )  
 

  ธุรกิจที่เกี่ยวของกับ 1,031,640,485 5 1,031,640,485 - 

 ( ) เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

สำนักงานเลขที่ 37/2 ถ. สุทธิสารวินิจฉัย  การสื่อสาร รวมทั้งให 

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง  บริการดานบำรุงรักษา 

กรุงเทพมหานคร  

   

     ใหบริการรับเหมาติดตั้งงาน 270,000,000 100 150,000,000 50% 

  ดานสื่อสาร โทรคมนาคม 

สำนักงานเลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 19  โรงงานไฟฟา และซื้อขาย 

ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  อุปกรณที่เกี่ยวของ 

กรุงเทพมหานคร  

     ใหบริการรับเหมาติดตั้ง 30,000,000 100 30,000,000 60% 

สำนักงานเลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 19  งานดานสื่อสาร 

ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  โทรคมนาคมในประเทศ 

กรุงเทพมหานคร และตางประเทศ 

 

π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจำเปนอื่นใดในการใชเงินจำนวนนั้น

และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ 
 

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ 

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

∫√‘…—∑ ‡Õ ·Õ≈‡Õ ‡Õ‡™’¬ ®”°—¥ 

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

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

50% 50% 

60% 30% 10% 
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‚§√ß √â“ßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à 
 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
 
    (%)  

1. กลุมอุนทรพันธุ (1) 30,059,844 14.57% 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 16,235,396 7.87% 
3. กลุมสพโชคชัย (2) 7,897,459 3.83% 
4. กลุมดั่นธนสาร (3) 7,030,000 3.41% 
5. กลุมรักตประจิต (4) 5,850,953 2.84% 
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 4,217,200 2.04% 
7. กลุมจารุดิลก (5) 3,879,797 1.88% 
8. นางสาวปานทิพย เล็กมณี 2,776,700 1.35% 
9. นายธวัช ตันติเมธ 2,513,000 1.22% 
10. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 2,250,000 1.09% 
 ผูถือหุนรายอื่นๆ  123,610,548 59.91%  
1.    
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 10,753,225 5.21% 
2. นางสาวศศิเนตร อุนทรพันธุ 6,837,345 3.31% 
3. นายศิณะ อุนทรพันธุ 4,989,290 2.42% 
4. นางสาวศิณานางค อุนทรพันธุ 4,979,138 2.41% 
5. นางเนตรนภิส อุนทรพันธุ 1,278,647 0.62% 
6. นางเสาวลักษณ อุนทรพันธุ 995,000 0.48% 
7. นายสุรเทพ อุนทรพันธุ 227,199 0.11%  
 รวม 30,059,844 14.57%  
2.    
1. นางกิ่งพร สพโชคชัย* 6,129,459 2.97% 
2. นายฐิติกร สพโชคชัย 950,000 0.46% 
3. นางสาวพิมผกา สพโชคชัย 593,000 0.29% 
4. นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย 190,000 0.09% 
5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 35,000 0.02%  
 รวม 7,897,459 3.83% 
 *  หมายเหตุ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2558 นางกิ่งพร สพโชคชัย ไดโอนหุนทั้งหมดให นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 

    จำนวน 6,129,459 หุน  
3.    
1. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 6,970,000 3.38% 
2. นายอนุพงศ ดั่นธนสาร 60,000 0.03%  
 รวม 7,030,000 3.41%  
4.    
1. นายสุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64% 
2. นางสาวทิพยฉัตร รักตประจิต 395,068 0.19%  
 รวม 5,850,953 2.84%  
5.    
1. นางสรอยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26% 
2. นางสาวอภิพร จารุดิลก 651,994 0.32% 
3. นายอภิมุข จารุดิลก 621,425 0.30%  
 รวม 3,879,797 1.88% 
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 ลักษณะธุรกิจของบริษัท คือ ซีสเตมสอินทิเกรเตอร (System Integrator) หรือ “SI” หรือ ผูออกแบบระบบคอมพิวเตอร

และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร ใหสามารถทำงานรวมกันได อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตอความตองการงาน

ของลูกคา องคประกอบของระบบประกอบดวย คอมพิวเตอรฮารดแวร ซีสเตมสซอฟตแวร แอพพลิเคชั่นซอฟตแวร และ

อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ลักษณะการขายของเราเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิรนคีย (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การใหคำ

ปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา 

 ภารกิจหลักของบริษัทที่วา “ความสำเร็จของทานคือความสำเร็จของเรา” เปนสิ่งที่ยึดมั่นในการทำงานทุกวัน เปาหมาย

ของบริษัท คือการเปนพันธมิตรกับลูกคาของบริษัท บริษัทมั่นใจวาความรูและประสบการณที่สั่งสมมานานจะสามารถนำพา

ลูกคาของบริษัทไปสูผลสำเร็จทางธุรกิจ และ/หรือนำพาไปสูการปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้นดวยวิธีทางเทคนิคที่ชาญฉลาดและ

มีประสิทธิภาพ 

 

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

เกี่ยวกับตัวอุปกรณ การจัดซื้อ การดูแลการดำเนินการ และการทดสอบระบบ ยังรวมถึงการดูแลการบำรุงรักษาทั้งหมด และ

การสนับสนุนดานการฝกสอน และการซอมบำรุง 

 บริษัทตระหนักวา ICT คือโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมตอของอุปกรณตางๆ เชนคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร  

เครือขายทั้งใชสาย/ไรสาย Data Centers และจากการเปนผูใหบริการมายาวนานทางดาน ICT และ System Integrator  

เอไอทีไดติดตั้ง Core ICT ในหลายหนวยงาน 

 

ตัวอยางตอไปนี้คือภาพรวมของอุปกรณที่บริษัทไดดำเนินการติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษามาแลว 

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

คอมพิวเตอร ทั้ง routing และ switching หมายถึงการสงผานขอมูลทั้งในรูปของภาพและเสียงในเครือขายเดียว (Switching) 

และในหลากหลายเครือขาย (Routing) 

 บริษัทไดติดตั้งระบบเครือขายหลัก (Core Networking) ใหกับผูใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในระดับชาติเชน TOT และ CAT นอกจากนี้ยังไดติดตั้ง เครือขายในหนวยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย ธุรกิจขนาดใหญ  

รวมทั้งระบบเครือขายไรสายอีกหลายแหง 

 ปจจุบันโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรัฐและเอกชน นอกจากจะมีการขยายตัวอยางมาก

ในแทบทุกระดับ แลวยังมีความสลับซับซอนของเครือขายเปนอยางมาก ธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดเพิ่มการลงทุนเพื่อการรวม

ศูนยของ Data Centers โดยการสนับสนุนจากโครงขายระดับนานาชาติและกลยุทธดานการจัดการระบบเก็บขอมูล (Storage) 

 ในการดำเนินการจัดหา และตอบสนองตอความตองการในการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายดังกลาวตองอาศัยการ

ติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ และการเอาใจใสอยางมาก 

 โลกทุกวันนี้ความพรอมดานเครือขาย และการขยาย Bandwidth มีความจำเปนมาก จากความตองการเครือขายที่

รองรับแคตัวหนังสือ (text) ในอดีต กลายเปนความตองการเครือขายเพื่อรองรับการสงผานขอมูลที่มีท้ังภาพและเสียงใน

อนาคต และบริษัทกำลังอยูในชวงเริ่มตนของรอยตอของเทคโนโลยีนั้น บริษัทไดเตรียมสรรพกำลังเพื่อพรอมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถชวยสนับสนุนความตองการของลูกคาที่ก็อยูในกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ดวยเชนกัน 
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°“√ ◊ËÕ “√·∫∫√«¡»Ÿπ¬å (Unified Communications) 
 Unified Communications (UC) คือ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบรวมศูนย เชน การสงขอความ (Instant Messaging) 

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

(Interactive Whiteboard) การรวบรวม Voicemail, E-mail, SMS, และ แฟกซใหอยูในที่เดียวกัน การเชื่อมตอของบริการ 

เหลานี้ผานทางอุปกรณหลายๆ ชนิด เปนหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจบริการนี้ 

 

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

เขาสูยุคเศรษฐกิจแบบเครือขาย กระบวนทัศนใหมเชน เทคโนโลยี Cloud ไดเพิ่มความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัย

ในระบบงานและขอมูลของลูกคา ธุรกิจตางๆ ไดเพิ่มการพึ่งพาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปองกันการจารกรรม 

ทางคอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอร และแมแตการทำจารกรรมโดยพนักงานของตนเอง สิ่งตางๆ เหลานี้เปนหัวใจของ 

การดำเนินการดานสารสนเทศ 

 

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

ความตองการเหลานี้ไมเพียงแตเพื่ออำนวยความสะดวก แตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของลูกคาของบริษัท บริษัทก็ได

ดำเนินการในสิ่งตางๆ เหลานี้มาแลว เชน การออกแบบ และติดตั้งเครือขายไรสายในหลายๆ องคกร 

 

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

ในแทบทุกระดับ แลวยังมีความสลับซับซอนของเครือขายเปนอยางมาก ธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดเพิ่มการลงทุนเพื่อการ  

รวมศูนยขอมูล (Data Centers) โดยการสนับสนุนจากโครงขายระดับนานาชาติและกลยุทธดานการจัดการที่จัดเก็บขอมูล 

(Storage) 

 ในการดำเนินการจัดหา และตอบสนองตอความตองการในการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายดังกลาวตองอาศัยการ

ติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ และการเอาใจใสอยางมาก 

 ในปจจุบันนี้ธุรกิจตางๆ ไดปรับตัวเขาสูเทคโนโลยี Cloud “Journey to the cloud” การปรับตัวเขาสูเทคโนโลยี  

Cloud ไดทำใหธุรกิจเหลานั้นสามารถจัดการการใชทรัพยากรทางคอมพิวเตอรไดดีขึ้น เชน ดานเครือขาย ดานการจัดการที่ 

เก็บขอมูล (Storage) ฯลฯ บริษัทไดทำการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนยขอมูล (Data centers) หลายแหง และ

แนะนำลูกคาเกี่ยวกับกลยุทธตางๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยี Cloud 

 

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

ประสิทธิภาพในการทำงานขององคกร บริษัทไดนำเสนอการตรวจสอบสุขภาพของระบบเครือขาย และการแนวทางการจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขาย ซึ่งสงผลตอการประหยัดการลงทุนดานไอทีใหลูกคาเปนอยางมาก 

 

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

ผูบริโภค ครัวเรือน ธุรกิจ และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ กำลังเคลื่อนตัวเขาสูยุคที่เปนการรวมกันของภาพเละเสียง สังคม 

ออนไลน และการรวมกันของโปรแกรมประยุกต (Applications) ในรูปแบบของ เครือขายที่เปนภาพเคลื่อนที่ (Visual 

Networking) และการสงภาพเคลื่อนที่เหลานี้เองทำใหสิ้นเปลืองชองสัญญาณ (Bandwidth) จึงจำเปนตองมีการขยายชอง

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

Technology) การปราศจากซึ่งโปรแกรมประยุกตและขอมูล โครงสรางพื้นฐานในโลกธุรกิจก็หมดความหมายในชวงระยะเวลา

เกือบ 20 ปที่ผานมา เอไอทีไดทำการคัดสรร 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) 

 

บริษัทมีความพรอมทั้งทางดานประสบการณและความชำนาญเพื่อชวยเหลือลูกคา :- 

• ระบุและจัดทำเอกสารแสดงความตองการทางธุรกิจ 

• จัดทำ Solution และประโยชนที่ไดจาก Solution ที่เสนอ 

• วางแผนการรวมระบบงานที่มีอยู 

• จัดสรรทรัพยากรและความชำนาญใหเหมาะสมทั้งแกเอไอทีและลูกคา โดยใชกรรมวิธีท่ีไดรับการยอมรับในการจัดการ

โครงการ ในการบริการที่คำนึงถึงประโยชนของลูกคาทั้งในดานระยะเวลาและงบประมาณ 

 

¿“æ√«¡¢Õß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 

 

• ไมโครซอฟต 

• ยูนิค (UNIX) 

• ฐานขอมูล 

 

 
 

• การวางแผนทรัพยากรทาง 
 ธุรกิจโดยรวม (Enterprise  
 Resource Planning) 
• ระบบใบแจงหนี้ 
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 (Geographic Information 
 System) 

Network 

• เครือขายหลัก 
• ศูนยขอมูล 
• เครือขายไรสาย 
• การรักษาความปลอดภัย 
 ของขอมูล 
• ระบบเสียง 
• ระบบภาพ 

ระบบแบบเบ็ดเสร็จ (Solution) 

≈Ÿ°§â“ 

 

• เครื่องคอมพิวเตอร 

• เครื่องปริ้นเตอร 

• เครื่องสแกนเนอร 
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 ในฐานะที่เปน System Integrator และ ผูใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Provider) บริษัทให

บริการอยางครบวงจร ตั้งแตใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา รวมไปถึงฝกอบรมการใชงาน 

โดยกระบวนการนี้สามารถแสดงไดตามแผนภูมิดานลาง 

 

 

 

 

 

 บริษัทประสบความสำเร็จในการสรางผลงานและรักษาชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมายาวนาน

จนเปนที่ยอมรับทั่วไปในภาคราชการและภาคการสื่อสาร เราไดเขามีสวนรวมในโครงการตางๆ ในหลายๆ บทบาทเชน คู

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

โครงการบริษัทนำเสนอ 

• ผูชำนาญการ และ การผสมผสานขีดความสามารถในแตละดาน 

• ผลงานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

• การทำงานแบบกลยุทธในรูปแบบพันธมิตรหรือหุนสวนทางธุรกิจ 

• ความแข็งแกรงดานการเงิน 

• ประสบการณในการจัดการงานตั้งแตขนาดยอมจนไปถึงขนาดใหญ 

• ลดความเสี่ยงดานเทคนิค ดานการดำเนินโครงการ และดานการเงิน ในโครงการที่มีความซับซอน 

 
 หุนสวนทางธุรกิจของบริษัท 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 จังหวัดเพื่อรองรับการใหบริการ

ที่ทั่วถึงทั้งประเทศ อันไดแก ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม สุราษฎรธานี พิษณุโลก สงขลา และ นครราชสีมา 

 

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â  
 2556 2557 2558 

        

1. รายไดจากการขายและบริการ 5,888.42 98 6,470.79 97 5,027.05 95 

2. รายไดจากคาเชา 76.49 1 76.64 1 129.21 2 

3. กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 37.28 1 

4. อื่นๆ  58.32 1 104.12 2 77.67 2 

  6,023.23  6,651.55  5,271.21 

 

‡ªÑ“À¡“¬∑“ß∏ÿ√°‘®„πªï 2558 
บริษัทกำหนดเปาหมายทางธุรกิจในป 2558 ดังนี้ 

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

ใหมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง 

2. ขยายฐานลูกคาใหกวางขวางขึ้น และมีการใหกำหนดลำดับความสำคัญของลูกคา เพื่อใหลูกคาในแตละระดับไดรับ

ความพึงพอใจจากสินคาและบริการจากบริษัทฯ 

การซอมบำรุงและ 
รักษาระหวางและ 
หลังการขาย 

ฝกอบรม 
การใชงาน 

ติดตั้งระบบ 
ที่ออกแบบใหกับ 

ลูกคา 

เขาใจความตองการ
ลูกคา 

ใหคำปรึกษาและออกแบบ 
ระบบไอทีใหเหมาะสม 
กับความตองการลูกคา 
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3. เพิ่มรายไดธุรกิจฝกอบรม (TRIN 4) และขยายธุรกิจสู AEC 

4. สรางระบบตัวชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicator-KPI) 

5. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดานบริการ ไดแกการจัดตั้งศูนยบริการในภูมิภาค 

และระบบเครือขายสารสนเทศในองคกร 

7. พัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงขึ้น 

8. เพ่ิมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทใหมากขึ้น (CSR) 

 

 คณะกรรมการไดพิจารณาถึงการทบทวนและมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมี

จุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางนอยทุก 5 ป และให

ความเห็นชอบ และติดตามใหฝายบริการปฏิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ำเสมอ 

 

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 
 บริษัทเปนผูนำดานการใหบริการแบบครบวงจรดาน ICT โดยบริษัทดำเนินธุรกิจตามแบบแผนและโครงสรางดังนี้ 

1. °“√¢“¬ ‘π§â“·≈–°“√∫√‘°“√ 
  งานโครงการเปนองคประกอบหลักของการทำธุรกิจ แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ โครงการที่มาจากการประมูล

และโครงการที่มาจากการขายตรง บริษัทเอาใจใสเปนอยางยิ่งกับความตองการของลูกคา และทำขอเสนอทางดาน

เทคโนโลยีท่ีลูกคาจะมั่นใจไดวาเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ความเขาใจในธุรกิจลูกคาและโครงการในรายละเอียด

เปนกุญแจสำคัญที่ทำใหเราประสบความสำเร็จในการสงมอบงานและทำใหลูกคาพึงพอใจ เรามีทีมงานขายและทีม

งานกอนการขาย (Pre-sales) ที่มีความชำนาญสูงเพื่อใหมั่นใจไดวาขอเสนอของโครงการเปนขอเสนอที่เปนที่เขาใจ 

ถูกตอง ชัดเจน ตรงกันทั้งบริษัทและลูกคา 

  เมื่อเริ่มรับงาน ฝายจัดการโครงการจะเขามารับผิดชอบเพื่อใหสามารถดำเนินโครงการไดอยางเหมาะสมและ

เสร็จสมบูรณ ผูจัดการโครงการจะเขามาจัดทีมงานผูชำนาญการและทีมวิศวกรที่ผานการฝกอบรมเขาดำเนินการ  

ทีมงานทั้งหมดจะเขาดำเนินโครงการตามแผนงานและกระบวนวิธีที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี สิ่งเหลานี้เปน 

พ้ืนฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำใหเอไอทีประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ 

  โครงการที่เราดำเนินการมีทั้งขนาดยอมมูลคาเปนหลักแสนบาทไปจนกระทั่งโครงการมูลคาเปนหลักพันลาน

บาท ขึ้นอยูกับลูกคา ซึ่งปจจุบันฐานลูกคาของเรามีตั้งแตกิจการเล็กๆ จนถึงบริษัทในระดับที่อยูในรายชื่อ 500 บริษัท

ใหญที่จัดโดยนิตยสาร Fortune และหนวยงานราชการ 

  หลังจากสงมอบ ดำเนินการ และทดสอบระบบอยางสมบูรณและฝกอบรมการใชงานแลว เราจะเริ่มการบริการ

หลังการขาย และทำการซอมบำรุงระบบใหกับลูกคา 

 

2. °“√„Àâ∫√‘°“√¥Ÿ·≈∫”√ÿß√—°…“ 
  บริษัท CARE4 คือ โปรแกรมการบำรุงรักษาที่ยืดหยุน และหลากหลาย ซึ่งออกแบบใหเหมาะกับความตองการ

ของลูกคา ดวยประสบการณที่มีมาเกือบ 20 ป ในดานตางๆ เชน การออกแบบ ดำเนินโครงการ บำรุงรักษาเครือขาย 

เซิรฟเวอร และซอฟตแวร บริษัทเปนคือผูใหบริการที่ลูกคาตองการ 

 โปรแกรม CARE4 ประกอบดวย 

 • ปองกันการสะดุดของระบบ (Downtime) 

 • พรอมใหบริการตลอดเวลา 

 • สามารถเขาถึงวิศวกรที่รูจักระบบงานเปนอยางดีไดโดยตรง 

 • การรับมือกับปญหาอยางโปรงใส 
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• ศูนยบริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

• ประมาณการตนทุน 

  โปรแกรม CARE4 มีขบวนการของการบริหารจัดการดานการใหบริการโดยใชระบบ Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทสามารถใหบริการที่เสมอตนเสมอปลาย:- 

• 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 ของบริษัท ลูกคาสามารถปลดภาระความรับผิดชอบรายวันดาน IT ให

เปนการดูแลของบริษัท ซึ่งจะทำใหมั่นใจไดวากิจกรรมตางๆ จะไดรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

Managed Serviced ของบริษัทที่ไดนำเสนอการดูแลทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานหรือเปนบางสวนได 

• Managed IT Infrastructure 

• Managed Network Infrastructure 

• Managed Security และ 

• Managed Communication (VoIP) 

  ปจจุบันความตองการของลูกคาเกี่ยวกับ Managed Service ไดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เปนลักษณะของการ

บังคับซื้อ และไมไดเพิ่มมูลคาของธุรกิจ แตบริษัทเราทำงานในลักษณะที่แตกตางโดยการทำความเขาใจใหลูกคารับ

ทราบถึงประโยชนจากการมีเครือขายที่เหมาะสม ตามความจำเปน จะหลีกเลี่ยงการสะดุดของเครือขาย (Downtime) 

ซึ่งก็จะกระทบผลประกอบการของธุรกิจ 

  การบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานไอทีกลายเปนเรื่องซับซอน ยุงยาก และความตองการของพนักงานก็เพิ่ม 

มากขึ้น การจัดการผลิตภัณฑที่หลากหลายเปนเรื่องที่เสียเวลาและลำบาก บริษัทสามารถเขาไปจัดการปญหาความ 

ยุงยากดังกลาวเพื่อใหลูกคาไดจัดการโครงสรางพื้นฐานไอทีอยางเหมาะสมตลอดเวลา 

 

4. Train4 
 

Train4 
Cisco 
CompTIA 
Business English 
Project Management 
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  Train4 เปนศูนยฝกอบรมที่สรางขึ้นใหม ที่ไดรับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฝกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี

ลาสุด ทางดานเทคนิค การวางระบบเครือขายหรือเสียง เปนตน (ไดรับการรับรองจาก ซิสโก) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร 

CompTIA หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในองคกร บนพื้นที่ใชสอยจำนวน 

160 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียนจำนวน 3 หอง หองซิสโกแลป หองศูนยประชุมทางไกล (Telepresence)  

โดยมีวิดีโอ 2 เครื่องเพื่อใชรองรับการเชื่อมตอในระดับสากล 

 

¿“«–Õÿμ “À°√√¡·≈–°“√·¢àß¢—π (Industry and Competition) 
 ในชวงป 2558 ที่ผานมา มีปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจอันเกิดจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก

ประเทศ ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ ภาวะความตึงเครียดระหวางประเทศมหาอำนาจของโลก 

การเมืองภายในประเทศที่ยังคงรอความชัดเจนในเรื่องตางๆ รวมถึงคาเงินบาทที่มีความผกผันคอนขางมากและรวดเร็ว สงผล

ใหลูกคาชะลอการใชงบประมาณในการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดตนทุนคาใชจาย นอกจากนี้ยังสงผลใหรูปแบบธุรกิจ

ที่เปนลักษณะการเชาใช หรือจายตามที่ใช (As-a-Service) เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีคลาวดแพลตฟอรมของ Cisco ที่มีชื่อวา Application Centric Infrastructure (ACI) เปนแพลต

ฟอรมดาตาเซ็นเตอรแบบเบ็ดเสร็จที่ดีที่สุดสำหรับผูใหบริการ Cloud Service Provider ที่มีขนาดตั้งแต 1,000 ถึง 10,000 

เครื่องแมขายเสมือน (Virtual Machines) โดยผูใหบริการสามารถสรางเครื่องแมขายเสมือนที่มีประสิทธิภาพและคาตัวแปร 

(Configure) ตามที่ตองการได อยางเชน ขนาดเซิรฟเวอร (Servers) สตอเรจ (Storage) และอุปกรณเครือขาย เครื่องแมขาย

เสมือนที่สรางขึ้นนี้จะทำงานตามนโยบายของบิซิเนสแอปพลิเคชัน (Business Application) ที่ออกแบบไว ทั้งในเรื่องนโยบาย

การเชื่อมตอ นโยบายความปลอดภัย หรือนโยบายดานอื่นๆ ไดโดยอัตโนมัติ (Automate) ทำใหสามารถตอบสนองความ

ตองการทางธุรกิจไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ ปลอดภัย และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย ในขณะ 

เดียวกับที่เทรนดการใชงานดาตาเซ็นเตอรสวนใหญก็มุงเนนการทำงานไปอยูบนคลาวดแพลตฟอรมทั้งหมด ชวยเพิ่ม 

ความตองการคลาวดแพลตฟอรมของตลาดใหมากขึ้น เราจึงเลือกลงทุนพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวนผูเชี่ยวชาญที่เปนคนไทย

มากขึ้น เพื่อรองรับคลาวดแพลตฟอรมที่เกิดขึ้นอยางมืออาชีพ (Professional Services) เพื่อใหดาตาเซ็นเตอรขนาดใหญ

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

 แนวโนมการใชงานบนคลาวดแพลตฟอรมจะเริ่มเกิดขึ้นเปนทวีคูณตอไปเรื่อยๆ เมื่อเทคโนโลยีใหมอยาง Internet of 

Things (IoT) หรือ Internet of Everything (IoE) ที่มีความสามารถในการเชื่อมตออุปกรณตางๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

ใหมันสามารถพูดคุยกันเองระหวางอุปกรณได และนำขอมูลไปแสดงผลบอกเราในรูปของแอพพลิเคชั่นในที่ใดก็ได อยางเชน 

ตูเย็นอัจฉริยะ ที่สามารถบอกวาของตูเย็นอะไรที่จะหมดอายุ หรือหมด และสามารถแจงเตือนหรือสั่งของที่หมดไปที่รานคา 

เขามาไดเอง หรือคุณแมกำลังออกกำลังกาย เราก็สามารถรับรูไดวา ทานอยูที่ไหน เผาผลาญแคลอรี่ไปเทาไหร และมีอัตรา

การเตนหัวใจเปนอยางไร หรือ เราสามารถตรวจสอบตำแหนงที่วางในลานจอดรถและนำรถไปจอดได สิ่งเหลานี้เปนเพียงสวน

หนึ่งเทานั้น ในอนาคตมันจะกลายเปนสังคมที่เรียกวา “Social IoT” ผูคนในสังคมจะสามารถพูดคุย และรับรูถึงกันได  

ดวยขอมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมในยุคดิจิตอลที่มีไลฟสไตล หรือการ 

ดำเนินชีวิตที่คอนขางเรงรีบและทำงานอยูบน Smart Devices 

 การวางโครงขายเพื่อขยายการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ ระหวาง IoT Gateway กับเซ็นเซอร และอินเทอรเน็ต จำเปน 

ตองมีทั้งความเร็ว มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ เนื่องจากจำนวนอุปกรณเพิ่มมากขึ้นเทาไหร การรับ-สงขอมูลก็จะมี 

จำนวนมหาศาล (Big Data) มากขึ้นเทานั้น การออกแบบการเชื่อมโยงโครงขายสำหรับอุปกรณตางๆ จำนวนมากเขากับ 

อินเทอรเน็ต จำเปนตองอาศัยทีมงานที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญดานโครงขายอินเทอรเน็ต และ IPv6 ในการออกแบบ 

ใหสามารถรองรับอุปกรณตางๆ ในโลกของ IoT ที่มีอยูจำนวนมหาศาล ทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและไดรับการ

รับรองจากบริษัท Cisco System จำกัด เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่ใชบริการจากบริษัท 
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 เมื่อใดก็ตามที่ผูบริโภคไดสัมผัสเทคโนโลยี IoT จะเขาใจถึงสิ่งที่ไดรับ และรวมไปถึงการสรางจินตนาการถึง 

ความตองการในรูปแบบอื่นในอนาคต เกิดการพัฒนาตอยอดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังเขาสูยุคเทคโนโลยี 

4G ที่มีทั้งความเร็ว และกระจายอยูทั่วประเทศ เมื่อการใชงานเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บขอมูลบนคลาวดสตอเรจใน 

ดาตาเซ็นเตอรของผูใหบริการจะมีการเติบโตมากขึ้น ขอมูลที่เกิดขึ้นนี้ จะชวยในการวิเคราะหเพื่อการพิจารณามาตรการใน 

การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้น 

 โลกของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ความตองการที่จะนำเทคโนโลยีมาใชในการลดกระบวนการ 

การทำงานเปนสิ่งที่หลายองคกรพึงปรารถนา และมุงหวังที่ใหบุคลากรในองคกรสามารถทำงานรวมกัน ไดทุกที่ ทุกเวลา  

ดานโมบิลิตี้ที่จะนำมาสูการใชงานจริง ทางบริษัทไดเริ่มนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวของมาใชในกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนา 

การทำงานประจำวันไปสูดิจิทัล ชวยใหกระบวนการปฏิบัติงานสั้นลง และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมที่รัดกุม  

ทีมงานทุกคนสามารถทำงานบน Smart Devices เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซอน และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดทุกที่  

ทุกเวลา บริษัทมุงหวังที่จะเปน “Smart Company” ที่ใชเทคโนโลยีดานไอทีในทุกกระบวนการในอนาคตอันใกล การเติมเต็ม 

ใหกับธุรกิจของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค คำวา “Smart Business” จึงเปนสิ่งสำคัญ “ความสำเร็จของทาน

คือความสำเร็จของเรา” นั่นคือคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 

°“√«‘‡§√“–Àå°“√·¢àß¢—π 
 รูปแบบการแขงขันในภาค ICT ของไทยยังคงคลายกับในปท่ีผานมา โดยคูแขงทางธุรกิจของบริษัทสามารถจัดเปน 

กลุมได 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. 
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 กลุมระบบสื่อสาร มีรายนามบริษัทดังนี้ 

• United Communication Industry Plc. 

• Jasmine International Plc. และ 

• Samart Corporation Plc. 

 

 กลุมระบบซอฟตแวร มีรายนามบริษัทดังนี้ 

• MFEC Plc., และ 

• International Research Corporation Plc. 

 

 ในทุกตลาดขางตน และเรามีความมั่นใจวาการมีหุนสวนทางกลยุทธเชน บริษัท ซิสโก (ประเทศไทย) จำกัด จะเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงทางการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมระบบเครือขาย ปจจุบันบริษัทไดรับการแตงตั้ง

ใหเปนคูคาภายในประเทศ (Local Partner) ในระดับที่สูงที่สุดในประเทศ 

 ในทางกลยุทธ บริษัทไดใชกลยุทธตางๆ ตอไปนี้ เพื่อคงความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงทางการคาขางตน 

 

°≈¬ÿ∑∏å„π°“√·¢àß¢—π 
 บริษัทยังคงรวมในการประมูลงานโครงการทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน โดยเกณฑตางๆ ที่ใชในการประมูลงาน 

มีดังนี้ 

• ระดับความเขาใจของในความตองการของโครงการ 

• คุณภาพดานเทคนิคของขอเสนอโครงการ 

• ความพรอมดานบุคลากรของบริษัทและผลงานอางอิง 

• มูลคาโครงการและฐานะการเงินของบริษัท 

 

 บริษัทไดกำหนดกลยุทธการแขงขันไวดังนี้ 

• รักษาระดับคุณภาพสูงสุดของสินคาและบริการ 

• เขาถึงลูกคาตั้งแตเริ่มตน เพื่อจะสามารถใหคำแนะนำในเรื่องการออกแบบระบบและการวางแผน 

• ทำความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับตัวโครงการและคัดสรรสินคาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสรางความ

พอใจใหลูกคามากที่สุด 

• ใหบริการหลังขายที่ดีที่สุด จากศูนยบริการ 7 แหงที่สามารถครอบคลุมไดทั่วประเทศ 

• รักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

• ยังคงพัฒนาบุคลากรตอไปไมหยุดยั้ง 

• เพิ่มความยืดหยุนและความรวดเร็วในการแกปญหา 

• รักษาความสัมพันธและความซื่อสัตยตอคูคาของบริษัท 
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 ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจมักจะมีความไมแนนอน การจัดการความเสี่ยงเปนเครื่องมือสำคัญที่หลีกเลี่ยงไมไดในทุกธุรกิจ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจเมื่อเกิดสถานการณท่ีคาดไมถึง ดังนั้นบริษัทจึงจำเปนตองมีเครื่องมือจัดการธุรกิจใน

สถานการณปจจุบันเชนเดียวกับการเตรียมตัวใหพรอมกับการแขงขันในอนาคต 
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 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและไดจัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได บริษัท

ยังไดทบทวน ประเมินปจจัยเสี่ยงและอุปสรรคใหมๆ ที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการเขาทำโครงการและลงทุน (Risk Committee) ขึ้นตั้งแตป 2547 เพื่อ

บริหารความเสี่ยงจากโครงการอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดตอลักษณะการขายแบบโครงการของบริษัท 

 วัตถุประสงคหลักของการจัดการความเสี่ยงคือทำใหมั่นใจวาบริษัทจะสามารถบรรลุเปาหมายขณะที่ยังคงสราง

ลักษณะความมั่นใจใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  
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 เนื่องจากธุรกิจดานไอทีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริษัทตองดำรงความเปนผูนำดานเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยง

การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน ในอนาคตอันใกลนี้จะมี Trend ที่มาจาก Cloud Technology 

และ Internet of Everything (IoE) เปนตน 

 บริษัทมีการกระตุนวิศวกรและพนักงานขายรวมทั้งเจาหนาที่การตลาด เพื่อใหติดตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี และ

เขารวมการสัมนาทางวิชาการตางๆ เพื่อใหสามารถอยูในฐานะผูนำในสาขา และนอกจากนี้บริษัทยังคงทำงานอยางใกลชิดกับ

พันธมิตรธุรกิจ เพื่อใหเขาใจในภาพของการพัฒนาตลาดและเทคโนโลยีหลัก 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√æ÷Ëßæ“≈Ÿ°§â“√“¬„À≠à 
 รายรับสวนใหญมาจากการขายและบริการติดตั้งเครือขายใหกับ TOT และ CAT ประมาณกวารอยละ 51 ของรายรับ

ทั้งหมด แมจะถูกมองวาเปนความเสี่ยงแตเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานของประเทศยังคงไมพัฒนาเต็มที่ ดังนั้นการลงทุน 

ดังกลาวจะมาจากภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการเกือบทั้งหมดเพื่อเปนการสนับสนุนวาระแหงชาติในดานไอที เชน 

Digital Economy, National Broadband และอีกหลายโครงการ วาระแหงชาติทั้งหมดนี้จำเปนตองอาศัยโครงสรางพื้นฐาน

ดานไอซีที 

 การขายเครือขายหลักถือวาเปนความชำนาญในระดับประเทศยากที่จะหาคูแขงมาเปรียบเทียบได ดังนั้นจึงจำเปนอยู

เองที่บริษัทจะเปนผูคาหลักในตลาดทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

 ลักษณะลูกคาของบริษัทประกอบดวยกลุมองคกรราชการรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสามารถแบงออกเปน 3 กลุม

ดังนี้  

   /   

Telecom I : ไดแก กลุมธุรกิจดานการสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม 39% 

เคลื่อนที่และสื่อสารไรสาย  จำกัด (มหาชน) 

(Mobile & Wireless Group)  
Telecom II : ไดแก กลุมธุรกิจดาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 12% 

โทรศัพทพ้ืนฐานและเครือขายแบบ  
กลุม Enterprise : กลุมลูกคาที่เปนองคกร หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 49% 

ทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ มีสาย  หรือองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

(Fixed Line & Network Group) ภาคการศึกษา ฯลฯ 

 

 นอกจากนี้บริษัทยังวางแผนที่จะทำสัญญาใหบริการในระยะยาวกับลูกคาหลักของบริษัท เพื่อจะเปนการรักษาสมดุล

กับรายไดจากโครงการชัดเจนวาบริษัทพยายามอยางยิ่งที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกคานอยราย และกำลัง

พยายามมองหาโอกาสที่จะกระจายฐานลูกคาในอนาคต 

 รายไดท่ีเพิ่มจากการขยายฐานลูกคาในอนาคตก็จะสามารถเปรียบเทียบไดกับรายไดจากลูกคาหลัก แตในขณะ

เดียวกันบริษัทก็ยังคงรักษาฐานลูกคาปจจุบันใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
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 ธรรมชาติของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พ่ึงพาอยางมากกับบุคลากรทั้งในดานการตลาด วิศวกรรม 

และดานการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคลที่มีคาเหลานี้ ตองใชเชี่ยวชาญในดานการแนะนำ การออกแบบ และการดำเนินงาน 

ขายสินคาและบริการของบริษัท ปจจุบันเรามีพนักงานรวม 312 คน โดยกระจายไปตามสายงานตางๆ เหลานี้ 

• การขายและการตลาด 

• บริการลูกคา (ดานวิศวกรรม) 

• ซอฟตแวร 

• จัดการโครงการ 

• การเงินและการบริหาร 

 พนักงานสวนใหญของบริษัทเปนวิศวกร แตละคนมีประสบการณทำงานประมาณ 4-6 ป และในปที่ผานมา บริษัทมี

อัตราการออกของพนักงานเพียงรอยละ 3-6 ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ำ 

 เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรบุคคล บริษัทมีรูปแบบของการจูงใจและใหสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี บริษัทยังไดมีระบบ

ตรวจสอบภายในเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรที่สำคัญเพื่อไมเกิดผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทไดพัฒนาโครงสรางองคกรในหลายระดับและมีระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีท่ีพนักงานหลักไมพรอมทำงาน

ก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนไดในทันที 

 ทุกสัปดาหจะมีการประชุมภายในโดยพนักงานในระดับอาวุโส เพื่อรับทราบและพูดคุยปญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อกำหนด

มาตรการที่จำเปนทันที ทั้งนี้เพื่อลดปญหาในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได 
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 ปกติแลวบริษัทจะซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิตหรือจากตัวแทนจำหนายของผูผลิตที่ตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย 

และบริษัทเปนตัวแทนจำหนายหลักที่โดดเดน และเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซิสโก (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตชั้นนำ

ของโลกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขา IP (Internet Protocal) 

 ในป 2558 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณเครือขายจาก Cisco systems เปนมูลคามากถึงประมาณรอยละ 36 ของตนทุนขาย

ทั้งหมด สาเหตุสำคัญที่ทำใหตองมีมูลคาการสั่งซื้อจาก Cisco ในแตละปมากเชนนี้ก็ดวยเหตุที่วาสินคาจาก Cisco ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวางจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัท ไดลงทุนอยางมากในการฝกอบรมวิศวกรและพนักงานขายเพื่อใหไดรับการรับรองจากบริษัท ซิสโก 

ตลอดมาจนทำให บริษัทไดรับการแตงตั้งจาก Cisco ใหเปนคูคาในระดับ Gold Partner ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุดมาหลายป 

 การอยูในระดับ Gold Partner มานานนี่เองทำใหเราไดรับการสนับสนุนทั้งดานเทคนิคและสวนลดทางการคาที่ดีกวา 

คูคาในระดับอื่นที่อยูในระดับรองลงมา แมกระนั้นในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาคูคาที่รายเดียวในระดับที่สูง บริษัท

ยังไดเปนคูคากับผูผลิตรายอื่น ซึ่งมีชื่อเสียงอยูในระดับเดียวกันกับ Cisco ผูผลิตเหลานี้ก็เปนผูผลิตชั้นนำในสาขาของตน 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√ àß¡Õ∫‚§√ß°“√ 
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมักจะมีอายุการสงมอบโครงการประมาณ 3-9 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด 

ของแตละโครงการถาบริษัทไมสามารถสงมอบโครงการในเวลาที่กำหนดไวในสัญญา บริษัทอาจถูกปรับจากการสงงานลาชาได 

ตลอดระยะเวลา 5 ปลาสุดนี้ โดยเฉลี่ยบริษัทถูกปรับจากการสงมอบงานลาชาคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 1.5 ของรายได

ทั้งหมด ซึ่งถือไดวานอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน 

 สาเหตุหลักของความลาชาของโครงการมักจะมาจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเราเชน ความลาชา

จากการสงของจากคูคา หรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่ติดตั้งเพื่อที่จะปองกันคาปรับที่จะเกิดขึ้นจำเปนตองมีวิธีการจัดการ

โครงการอยางชัดเจน กระบวนวิธีนี้ตองอาศัยการติดตามโครงการอยางใกลชิดและการประสานงานที่ดีระหวางบริษัท ลูกคา 

และผูผลิต ซึ่งทำใหสามารถระบุปญหาและลดผลกระทบตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดลวงหนา 
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 เมื่อเริ่มโครงการ บริษัทจะติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการสงมอบโครงการอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามหาก

ลูกคามีความตองการใชระบบงานที่สั่งไวอยางเรงดวน บริษัทก็สามารถจัดหาระบบงานสำรองเพื่อใชงานชั่วคราวระหวางรอ

การสงมอบโครงการอยางสมบูรณตอไป 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 
 โดยทั่วไปกอนดำเนินโครงการ บริษัทตองประมาณการตนทุนโครงการลวงหนาเปนระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อ

จะใชในขบวนการประมูลงานโครงการตางๆ ซึ่งหากตองการนำเขาอุปกรณบางสวนจากตางประเทศ ตนทุนโครงการอาจไดรับ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดคง

เหลือของเจาหนี้การคาที่เปนเงินสกุลตางประเทศจำนวน 8.3 ลานเหรียญสหรัฐ และมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตาง

ประเทศลวงหนาเพื่อใชสำหรับจายชำระคาสินคาเปนจำนวน 6.8 ลานเหรียญ โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนาไวคือ 

34.96 ถึง 36.34 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ จากความเสี่ยงขางตน บริษัทไดกำหนดวิธีลดความเสี่ยงดังกลาวโดย 

1. กำหนดคาความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในการคำนวณตนทุนโครงการ 

2. การทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมทั้งจำนวน 

 โดยในป 2558 นี้ บริษัทไดเตรียมการใชเครื่องมือตางๆ ทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับบริษัท 

 

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

มาสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน การประกาศนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (Digital Economy) ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานในระยะแรกที่จะสงเสริมการเขาถึง

การใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) ในระดับหมูบาน และการสรางการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อการเปน 

Regional Hub ของอาเซียน หรือการประมูลใบอนุญาตผูประกอบการ 3G และ 4G นโยบายเหลานี้สงผลดีตอผูประกอบการที่

อยูในอุตสาหกรรมใหมีโอกาสเขารวมประมูลงาน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในโครงการตางๆ เหลานี้อาจจะ

สงผลกระทบทั้งบวกและลบตอโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัท มีการติดตามและประเมินสถานการณอยาง

ใกลชิดและแจงขาวใหนักลงทุนทราบอยางตอเนื่อง 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“° ¿“æ‡»√…∞°‘® (Economic situations) 
 สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศคูคาขนาดใหญของประเทศ เชน จีน สหรัฐอเมริกา  

ที่ประสบปญหาในปที่ผานมาอยางมาก สงผลใหลูกคามีการชะลอตัวในการใชงบประมาณที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีภายในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน การลงทุนเกิดการชะลอตัว 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë§«∫§ÿ¡‰¡à ‰¥â (Uncontrollable / Unpredictable situations) 
 เหตุการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถควมคุมและคาดเดาได สงผลใหภาคธุรกิจไดรับผลกระทบเกิดการชะลอตัว อยาง

เห็นไดชัดวาในป 2554 ผลกระทบจากน้ำทวมทำใหบริษัทไมสามารถสงมอบงานใหกับลูกคาได จึงทำใหรายไดบริษัทไมเปนไป

ตามเปาหมายที่ตั้งไวและนอยกวาในป 2553 และในป 2558 ที่ผานมาประเทศไทยกลับประสบกับภาวะฝนทิ้งชวงอยางรุนแรง 

สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร กำลังซื้อจากภาคการเกษตร และภาคธุรกิจโดยรวม 

 

§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°§Ÿà·¢àß¢—π ·≈–√Ÿª·∫∫°“√·¢àß¢—π®“°°“√‡¢â“ Ÿà AEC (Game Changer / New Players) 
 ปลายป 2558 เมื่อเริ่มเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนที่คาดหมายไววา จะมีบริษัทขามชาติเขามา 

แขงขันในตลาดมากขึ้น พรอมทั้งรูปแบบของการแขงขันใหมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำใหบริษัทจึงตองเตรียมพรอมที่จะรับมือกับ

การแขงขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตอไป 
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‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร 

 ประกอบดวย  

  -    
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 

 

°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑‰¥â 
 กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบดวย นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ลงลายมือชื่อ รวมกับ นายสุรพร 

รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหลาบุญชัย รวมเปนสองคนพรอมประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

π‘¬“¡¢Õß°√√¡°“√Õ‘ √– 
 กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผูบริหาร 

และผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผลประโยชนของผูถือหุน โดยกรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา  

คูสมรส พ่ีนอง และบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน 
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ผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน

สวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 

หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

  บริษัทไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการ 

ถือหุนของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 
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1.  

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่

ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กำหนดนโยบาย เปาหมายแนวทางแผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลการบริหารงาน

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการจะตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการอันไดแกเรื่องที่กฎหมายกำหนด

ใหตองไดรับอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชนการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการ 

ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปน 

ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับเปนตน 

3. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน  

เพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทตั้งประธาน

กรรมการในแตละชุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ 

หรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลา 

ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไข 

อำนาจอื่นๆ ก็ได 
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5. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนเปนรองประธานฯ รวมทั้งเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

6. แตงตั้งกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ

กำหนด หรือแกไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

7. แตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจางงานในตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 

8. แตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้ง

บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะ

กรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

9. พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำป เพื่อเสนอรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนใน

วันประชุมใหญสามัญประจำป 

10. จัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และประชุมวิสามัญภายใตกรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของบริษัท 

11. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หรือตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท 

 

2.  

1. กำหนด ควบคุมและกำกับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตรในการทำธุรกิจของบริษัท 

2. กำหนดนโยบายดานตางๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมาตรฐานจริยธรรมดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวัง 

3. จัดสรางระบบการควบคุม ความนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่นใหแกบริษัท เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปน

ไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และความคาดหวังของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

4. ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท 

5. จัดวางโครงสรางและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

 ประกอบดวย  

  -    
1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการ 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ  

เลขานุการ : นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 
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1.  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการตางๆ ที่อยูภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไวใน

หัวขอหนาที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. มีอำนาจในการเชิญฝายบริหารหรือเจาหนาที่ของบริษัทมารวมประชุมชี้แจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสารที่

รองขอ ตามความจำเปน 
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2. พิจารณาเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีพรอมทั้งคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแตงตั้งจาก 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานตรวจ

สอบบัญชี 

3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปน

ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 

5. พิจารณารายงานจากผูตรวจสอบภายใน และหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหาร

ความเสี่ยง 

6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหคำแนะนำ ปรึกษาหรือใหความเห็นไดตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวาเหมาะสม 

7. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไมมีฝายบริหารจัดการรวมดวย 

 

2.  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบรษิทัมกีารรายงานงบการเงนิสำหรบังวดรายไตรมาส และงบการเงนิประจำป อยางถกูตองและเพยีงพอ 

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

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให 

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย 

และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท 

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว 

ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท ความเห็น

เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมการประชุมกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ฉ) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

(ช) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ประกอบดวย  

  -    
1. นายพงษเทพ ผลอนันต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ  

เลขานุการ : นางสาวศิณานางค อุนทรพันธุ 

 

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

1. พิจารณาใหความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ 

ผูจัดการใหญ 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งในกรณี

ตำแหนงกรรมการวางลง 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแตงตั้งเปน

กรรมการผูจัดการใหญ 

4. พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหปฏิบัติงานใดๆ 

ใหกับบริษัท 

 

2.  

1. จัดทำหลักเกณฑ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 

2. สรรหาและเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งในกรณีตำแหนงกรรมการ 

วางลงจากเหตุอื่นที่ไมใชการพนตำแหนงตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

3. สรรหาและเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผูถือหุนในกรณีตำแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากการพนตำแหนงตามวาระ 

4. สรรหาและเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ

ใหญ ที่ตองพนสภาพจากการเปนพนักงานบริษัทตามระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใชใน

ปจจุบัน 

5. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหปฏิบัติงานใดๆ ใหกับบริษัท 

6. เสนอแนะแนวทาง และกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

แลวนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. เสนอแนะแนวทางการจายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผูบริหารและพนักงานใหคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ประกอบดวย  

  -    
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริการ 

3. นายกิจจา เหลาบุญชัย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย  

เลขานุการ : นางสาวศรินทร จันทรนิภาพงศ 

 

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

1. พิจารณาใหความเห็นชอบในการ แตงตั้ง โยกยาย หรือปลด ผูบริหารบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่ในทุกตำแหนง 

ยกเวนกรรมการผูจัดการใหญ 

2. พิจารณาเห็นชอบในโครงสรางเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ของผูบริหารและพนักงาน แลวนำ

เสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสรางการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ และขั้น

ตอนการทำงานของแตละสายงาน 

4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเขาไป 

ค้ำประกัน หรือการชำระหรือจายเงิน เพื่อธุรกรรมตามการคาปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับ

แตละรายการอยางชัดเจน โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติ ซึ่งผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดี วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู

กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาทำสัญญาการคาในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

 

2.  

1. พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใชจายประจำป และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนงานตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. กำกับดูแลใหบริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเปนไปตามขอเสนอแนะและทวงติง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆ ไตรมาส 

 

  ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกลาวขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยว

กับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพย และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับเรื่อง

นั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติท่ีประชุมผู

ถือหุน 
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¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 
1. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมายโดยอยูภายใต

วัตถุประสงคกฎระเบียบขอบังคับของบริษัททั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแตละรายการอยางชัดเจนโดยมีวงเงินสูงสุด

ไมเกินวงเงินที่กำหนดไวตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัทแลวอยางไรก็ดีวงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริษัททั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหกรรมการผูจัดการใหญ

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะอื่นใด (ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย หรือ กลต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอยทั้งนี้ให 

เปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัทจดทะเบียนยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เปน 

ราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก 

2. จัดทำแผนธุรกิจแผนกลยุทธงบประมาณรายจายประจำปเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร 

3. ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจกลยุทธธุรกิจและงบประมาณรายจายประจำปที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริหาร 

4. กำหนดโครงสรางองคกรและการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝกอบรมการวาจางและ

การเลิกจางของพนักงานบริษัท 

5. มีอำนาจแตงตั้งถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตำแหนงที่ต่ำกวากรรมการผูจัดการใหญ 

6. ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 

 ประกอบดวย  

  -    
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 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบริหารโครงการ 

7. นายเกรียงไกร นิศยันต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

8. นายชุมเกียรติ เลาเสรีวัฒนกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายการตลาด 

9. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายขายสวนงานเอกชนและสวนงานราชการ 

10. นางปญณวีย แกวมณี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบุคคลและธุรการ 

11. นายพุทธิ ธำรงศิริวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบริการลูกคา 

12. นายราลฟ ฮุนเดิรทมารค ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

13. นายสมชาติ เตชัสศรีวัฒนา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 

  และบริการงานซอฟทแวร 

14. นายสุพัฒน ดุลยคุปต ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบริการดานเทคนิค 

15. นางสาวสุรีรัตน ปราชญานุกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายควบคุมการเงินและการบัญชี 

16. นายองอาจ หาญทวีสมพล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายขายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

17. นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายเลขานุการบริษัท 
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§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„πªï 2558 
 ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติปรับอัตราเบี้ยประชุมและรายเดือนโดยมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดังตอไปนี้ 
 

   2558  2557  2556  
 

ประธานกรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน 25,000 15,000 15,000 

 คาเบี้ยประชุม 25,000 20,000 20,000 

กรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน 13,000 8,000 8,000 

 คาเบี้ยประชุม 17,000 12,000 12,000  
 

ประธานกรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน 25,000 15,000 15,000 

 คาเบี้ยประชุม 25,000 20,000 20,000 

กรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน 20,000 10,000 10,000 

 คาเบี้ยประชุม 20,000 15,000 15,000  
 

ประธานกรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน -  - 

 คาเบี้ยประชุม 25,000 20,000 20,000 

กรรมการ 

 คาตอบแทนรายเดือน - - - 

 คาเบี้ยประชุม 20,000 15,000 15,000 
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§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘…—∑  

  -       

      2557 

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 140,000.00 260,000.00 2,478,260.90 2,878,60.90 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

  และกรรมการอิสระ 

3. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

6. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

7. นายกิจจา เหลาบุญชัย กรรมการ 75,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,863,173.91 

8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

10. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 92,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,880,173.91 

11. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการ 75,000.00 136,000.00 1,652,173.91 1,863,173.91 

   1,026,000.00 1,620,000.00 19,000,000.00 21,646,000.00 
 
§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√μ√«® Õ∫  

  -       

      

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการ  115,000 260,000 375,000 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการ  90,000 200,000 290,000 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ  90,000 200,000 290,000 

    295,000 660,000 955,000 
 
§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√ √√À“·≈–æ‘®“√≥“§à“μÕ∫·∑π  

  -      
1. นายพงษเทพ ผลอนันต ประธานกรรมการ 45,000 45,000 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการ 35,000 35,000 

3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 35,000 35,000 

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ 35,000 35,000 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 35,000 35,000 

   185,000 185,000 
 
√“¬°“√§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
 หนวย : บาท  
    2558  2557  2556  
1. กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 7 6 4 

2. กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร ผลประโยชนระยะสั้น 101 125 115 

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2 2 

3. กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 9 7 5 

 และผูบริหาร 
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√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π 
 

°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°‚§√ß°“√ 
 เนื่องจากบริษัททำธุรกิจที่เนนการประมูลโครงการเปนหลัก บริษัทจึงไดตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการขาย แตละโครงการ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และมีคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ทำหนาที่ประเมินความเสี่ยงตางๆ ท้ังที่เกิดจากเรื่องการเงิน การ

บริหารโครงการ ดานเทคนิค รวมถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยู

ระดับที่ยอมรับได โดยโครงการสำเร็จลุลวง และสามารถสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท 

 

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

ภายในรวมทั้ง ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุน

และทรัพยสินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติ

งานใหเปนไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง 

 ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทไดจัดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยใหบริษัทมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ที่จะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวในเรื่องดังนี้ 

• ระบบขอมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได 

• ไดมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• ทรัพยสินของบริษัทมีอยูจริงและไดมีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เปนอยางดี 

• การดำเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด 

• วัตถุประสงค กลยุทธของบริษัทไดมีการบรรลุและดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล 

 

 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สรุปตามองคประกอบของการควบคุมแตละดานดงนี้ 

1.  (Organization & Control Environment) 

  บริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีชึ่งเปนรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล โดยบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ งบประมาณ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑในการวัดผล 

ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจเปนประจำตอเนื่อง มีการปรับปรุง

ระบบการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติ

งานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางดานการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยงและดานอื่นๆ อยางครบถวน 

2.  (Risk Assessment) 

  บริษัทกำหนดใหทุกหนวยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรมตางๆ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทำหนาที่ กำกับดูแลความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได 

3.  (Management Control) 

  บริษัทไดกำหนดใหมีการแบงแยกหนาที่การงาน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมระหวางกัน กำหนดอำนาจหนาที่ 

ในการอนุมัติรายการและวงเงินเปนลายลักษณอักษร และไดจัดทำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการ

ระหวางกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

4.  (Information & Communication) 

  บริษัทจัดใหมีระบบขอมูลเพื่อการตัดสินอยางเพียงพอโดยมีหนวยงานที่รวบรวม วิเคราะหและจัดเก็บในระบบ

คลังขอมูลของบริษัทระบบขอมูลในองคกรมีการสื่อสารทั้งสองทางอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท

ไดมีการจัดเตรียมขอมูลและ เอกสารอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ 
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5.  (Monitoring) 

  ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบ งบการเงินประจำงวดบัญชี 

2557 ไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ยอยและเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  บริษัทจัดใหมีระบบการติดตามโดยผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่

วางไวและหนวยงาน ตรวจสอบภายในทำหนาที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมอยางอิสระและรายงานผล

พรอมขอเสนอแนะใหฝายบริหารดำเนินการแกไขคณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้ง 5 ดานคือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม 

แลวเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในแตละดาน 

  บริษัทไดวาจางบริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ทำหนาที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสายการบังคับ

บัญชารายงาน ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดานการบริหารตอกรรมการผูจัดการ สวนงานตรวจสอบ

ภายในมีหนาที่ในการใหคำปรึกษา และตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับ

ดูแลกิจการ เพื่อใหแนใจวาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัทและบรษิัทยอย ไดจัดใหมีขึ้นอยางพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว 

  สวนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ไดจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป โดยพิจารณาตามปจจัยเสี่ยง (Risk 

Based Approach) ชึ่งจะเนนความเสี่ยงสำคัญตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทและความ

ถูกตองดานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปดังกลาวและติด

ตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาส สวนงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทไดอางอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของสมาคมผูตรวจสอบภายใน เปนกรอบใน

การปฏิบัติหนาที่ มีความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรตางๆ ที่จำเปน

อยางเพียงพอ 

 

·ºπß“π°“√μ√«® Õ∫ ªï 2558 
1.  1/2558 

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 
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 2. ระบบการควบคุมการขาย 

2.1 การรับลูกคา 

2.2 การรับคำสั่งซื้อ 

2.3 การอนุมัติการใหเครดิต 

2.4 การกำหนดราคา การอนุมัติใหสวนลดและการคำนวณมูลคาสินคา 

2.5 การออกใบขายสินคา (Invoice) และการจัดสงลูกคา 

2.6 การบันทึกบัญชีลูกหนี้การคา และรายงานที่เกี่ยวของ 

 

2.  2/2558 

1. ระบบควบคุมการจัดซื้อ 

1.1 การขอซื้อ 

1.2 การอนุมัติการสั่งซื้อ และการคัดเลือกผูขาย 

1.3 การตรวจรับของ 

1.4 การติดตามสินคาที่สั่งซื้อ 

1.5 การบันทึกบัญชี และรายงานที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบระบบการรับรูและบันทึกตนทุนขาย 

 

3.  3/2558 

1. ระบบควบคุมทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และคาแรง 

1.1 นโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน 

1.2 นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ภายในหนวยงาน 

1.3 หลักเกณฑการใหคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ  

1.4 การบันทึกบัญชี และรายงานที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบการคำนวณคานายหนา 

 

4.  4/2558 

1. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝาย Project Manager 

2. การติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน 

 

 ในป 2553 มีการจัดทำกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน โดยอางอิงมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission, COSO) เพื่อรองรับการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทใน

อนาคต โดยกฎบัตรของ การตรวจสอบภายในดังกลาวมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 
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 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของเหลานี้ ซึ่งเปนไป 

ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดงันี้ 

(หนวย : ลานบาท)  

    

 2558 2557 2558 2557 

 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

ขายสินคาและบริการ - - 43.1 - ราคาที่ตกลงรวมกันที่สามารถ 

       แขงขันได 

 

 

§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย : ลานบาท)  

   

   2558 2557 2558 2557  

กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 7 6 7 6 

กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร ผลประโยชนระยะสั้น 101 118 96 108 

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2 2 2 2 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 9 7 9 7 

 และผูบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง 

และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง และใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่ง

ทรัพยสินตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญในการนี้คณะกรรมการบริษัทได 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการ

ระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดง

ไวในรายงานประจำปแลว 

 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

ของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสาร 

ตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชี

ไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ และสามารถสราง

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีความเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทาง 

การเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

ทางการเงิน 

 

 

 

 

 

   

 นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 

 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  และกรรมการผูจัดการใหญ 
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   ( ) 
 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ดวยเชนกัน 
 

 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงิน 

ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน 

เปนสาระสำคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูก

ตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง

ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย 

การบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ

เสนองบการเงินโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 
 

 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 

แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

  

 กฤษดา เลิศวนา 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ 2559 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π 

 (หนวย: บาท) 

   

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 1,291,640,703 1,312,984,000 1,291,640,703 1,310,793,236 

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 8 504,834,424 - 504,834,424 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9 1,596,037,767 1,319,765,351 1,596,037,767 1,312,601,099 

รายไดที่ยังไมเรียกชำระ  302,834,151 372,995,005 302,834,151 371,625,688 

สินคาคงเหลือ 10 462,819,780 578,241,618 462,819,780 573,324,739 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  21,586,582 83,898,817 21,586,582 71,254,563 

  4,179,753,407 3,667,884,791 4,179,753,407 3,639,599,325 

 

เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน  - 9,613,896 - - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - - 30,316,618 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 12 57,776,456 66,290,537 74,999,850 74,999,850 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 125,886,838 169,606,776 125,886,838 136,542,340 

อุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ 14 246,664,187 180,518,626 246,664,187 70,835,996 

คาความนิยม  - 4,391,837 - - 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 21,978,872 45,039,304 21,978,872 15,276,286 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 23 31,900,866 15,041,223 31,900,866 19,282,980 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  8,543,069 9,561,092 8,543,069 8,114,261 

  492,750,288 500,063,291 509,973,682 355,368,331 

  4,672,503,695 4,167,948,082 4,689,727,089 3,994,967,656 

 



50 รายงานประจำป 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (หนวย: บาท) 

   

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - 18,192,889 - - 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16 745,164,586 688,674,549 745,164,586 656,748,201 

ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ  638,749,794 399,791,939 638,749,794 399,791,939 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 17 51,689,807 135,107,141 51,689,807 7,988,706 

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 18 22,676,506 25,449,291 22,676,506 23,736,848 

ภาษีเงินไดคางจาย  21,443,092 18,647,046 21,443,092 18,647,046 

รายไดรับลวงหนาจากลูกคา  36,489,160 21,453,704 36,489,160 18,491,222 

สำรองคาปรับงานลาชา  53,038,305 518,400 53,038,305 518,400 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 75,516,006 77,839,704 75,516,006 77,401,768 

  1,644,767,256 1,385,674,663 1,644,767,256 1,203,324,130 

 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป 17 80,320,000 443,300 80,320,000 443,300 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจาก 

 สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 18 24,810,439 43,450,730 24,810,439 43,450,730 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20 60,249,580 52,076,815 60,249,580 50,298,399 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ  - 5,000,000 - - 

  165,380,019 100,970,845 165,380,019 94,192,429 

  1,810,147,275 1,486,645,508 1,810,147,275 1,297,516,559 

 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ) 



51บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ) 

 (หนวย: บาท) 

   

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

 

ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียน 

  หุนสามัญ 206,320,897 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท  1,031,604,485 1,031,604,485 1,031,604,485 1,031,604,485 

 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 21 103,160,449 97,200,000 103,160,449 97,200,000 

 ยังไมไดจัดสรร  1,424,154,395 1,238,035,065 1,441,377,789 1,265,209,521 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  2,862,356,420 2,670,276,641 2,879,579,814 2,697,451,097 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคมุของบริษัทยอย  - 11,025,933 - - 

  2,862,356,420 2,681,302,574 2,879,579,814 2,697,451,097 

  4,672,503,695 4,167,948,082 4,689,727,089 3,994,967,656 



52 รายงานประจำป 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 (หนวย: บาท) 

   

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

 

 

รายไดจากการขายและบริการ  5,027,050,727 6,470,787,736 4,927,716,827 6,308,909,687 

รายไดคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา  129,206,457 76,639,933 129,206,457 76,639,933 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 11 37,282,486 - - - 

รายไดอื่น   77,672,609 104,119,975 77,196,305 91,933,507 

  5,271,212,279 6,651,547,644 5,134,119,589 6,477,483,127 

 

ตนทุนขายและบริการ  3,847,759,374 5,023,808,672 3,764,164,170 4,879,536,714 

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา  88,230,124 42,988,843 88,230,124 42,988,843 

คาใชจายในการขาย  311,265,842 352,073,710 306,952,460 344,241,501 

คาใชจายในการบริหาร  353,834,554 388,765,565 316,270,467 357,613,457 

  4,601,089,894 5,807,636,790 4,475,617,221 5,624,380,515 

 

   

   670,122,385 843,910,854 658,502,368 853,102,612 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 และบริษัทรวม 12 (8,462,727) (8,828,136) - - 

  661,659,658 835,082,718 658,502,368 853,102,612 

คาใชจายทางการเงิน  (5,073,298) (11,881,066) (622,629) (6,158,279) 

  656,586,360 823,201,652 657,879,739 846,944,333 

คาใชจายภาษีเงินได 23 (134,092,390) (186,052,974) (135,321,872) (185,256,938) 

  522,493,970 637,148,678 522,557,867 661,687,395 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  - - - - 

  522,493,970 637,148,678 522,557,867 661,687,395 
 

 ( ) 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  532,508,929 658,559,478 522,557,867 661,687,395 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (10,014,959) (21,410,800) 

      522,493,970 637,148,678 

 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  532,508,929 658,559,478 522,557,867 661,687,395 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย (10,014,959) (21,410,800) 

      522,493,970 637,148,678 

 24 

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  2.58 3.19 2.53 3.21 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡∫Á¥‡ √Á® 



53บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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55บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ 

 (หนวย: บาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

 
กำไรกอนภาษี  656,586,360 823,201,652 657,879,739 846,944,333 
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 
 จากกิจกรรมดำเนินงาน 
 กำไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (4,834,424) - (4,834,424) - 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  153,062,138 113,309,838 128,685,732 79,159,136 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  7,553,318 (5,439,513) 7,553,318 (5,418,270) 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
  และบริษัทรวม  8,462,727 8,828,136 - - 
 ขาดทุน (กำไร) จากการขายและปดกิจการในบริษัทยอย  (37,282,486) - 316,618 147,425 
 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบรษิัทยอย  - - - 28,333,382 
 คาปรับงานลาชา (โอนกลับ)  52,519,905 (763,232) 52,519,905 (763,232) 
 โอนกลับประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ  - (12,000,000) - - 
 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายอุปกรณ  366,670 366,599 429,374 (6,167) 
 กำไรจากการจำหนายอุปกรณใหบริการ  (28,474) - - - 
 คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  10,357,624 10,147,116 9,951,181 9,640,472 
 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  824,798 (252,111) 824,798 (266,637) 
 คาใชจายดอกเบี้ย  9,723,572 14,210,188 5,272,903 8,487,401 
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
 และหนี้สินดำเนินงาน  857,311,728 951,608,673 858,599,144 966,257,843 
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  (299,734,475) 705,917,691 (290,989,986) 704,742,917 
 รายไดที่ยังไมเรียกชำระ  68,819,857 367,241,363 68,791,537 367,649,740 
 สินคาคงเหลือ  106,042,091 637,522,032 110,504,959 640,891,110 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  50,334,908 (15,123,381) 51,717,160 (26,574,293) 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (1,154,221) 355,951 (428,808) 1,044,699 
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  83,912,974 (201,527,916) 85,572,351 (210,511,215) 
 ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ  238,957,855 61,753,744 238,957,855 61,753,744 
 รายไดรับลวงหนาจากลูกคา  17,485,983 (130,983,819) 17,997,938 (130,548,865) 
 สำรองคาปรับงานลาชา  - (8,218,368) - (8,218,368) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,596,458) (22,135,352) (1,937,201) (22,232,206) 
 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  - (8,713,277) - (7,615,008) 
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,120,380,242 2,337,697,341 1,138,784,949 2,336,640,098 
 จายดอกเบี้ย  (9,753,515) (14,085,372) (5,302,846) (8,487,401) 
 จายภาษีเงินได  (147,605,910) (220,443,802) (145,143,712) (206,623,194) 

  963,020,817 2,103,168,167 988,338,391 2,121,529,503 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) 

 (หนวย: บาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (500,000,000) - (500,000,000) - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง  173,254 5,305,205 - 5,484,745 

เงินสดจายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย  - - (50,000,000) - 

เงินสดรับ (จาย) จากการขายและปดกิจการในบริษัทยอย  77,667,750 (171) 80,000,000 852,375 

เงินสดจายลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม  - (24,999,950) - (24,999,950) 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ  449,980 22,615 341,911 17,942 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณใหบริการ  200,000 - - - 

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (31,445,357) (111,564,912) (31,003,537) (109,490,331) 

เงินสดจายซื้ออุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ  (268,256,257) (62,653,972) (261,298,415) - 

เงินสดจายซื้อซอฟทแวรคอมพวิเตอร  (9,252,341) (7,609,812) (9,030,340) (5,735,803) 

  (730,462,971) (201,500,997) (770,990,381) (133,871,022) 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (8,394,858) 1,986,295 - - 

เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง  - (451,995,298) - (451,995,298) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว  158,000,000 95,709,280 158,000,000 709,280 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (42,424,099) (45,512,149) (34,422,199) (38,063,150) 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (20,704,475) 22,932,363 (19,700,633) 26,918,872 

จายเงินปนผล  (340,377,711) (391,864,178) (340,377,711) (391,864,178) 

  (253,901,143) (768,743,687) (236,500,543) (854,294,474) 

 ( )   (21,343,297) 1,132,923,483 (19,152,533) 1,133,364,007 

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

  1,291,640,703 1,312,984,000 1,291,640,703 1,310,793,236 



57บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

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

ภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การขาย ออกแบบ ติดตั้ง 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 งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

  งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 
 
      
     
 2558 2557 
   

บริษัท เคิรซ จำกัด จำหนายและใหบริการเกี่ยวกับระบบซอฟทแวร ไทย - 51 

  และระบบคอมพิวเตอรและใหบริการอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูง 

บริษัท บีเคเค บรอดแบนด  ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไทย - 60 

จำกัด (ถือหุนรอยละ 60  

โดยบริษัท เคิรซ จำกัด) 
 

  ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯไดขายหุนที่ถือในบริษัท เคิรซ จำกัด (บริษัทยอย) ทั้งจำนวนให

แกผูถือหุนเดิม 

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวน

ไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผล

กระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอำนาจใน

การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 
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จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจาก 

งบการเงินรวมนี้แลว 

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัท

ยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวม

และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

ตามวิธีราคาทุน 

 

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

ละเอียดดังนี้ 

.  

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ

ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหา

เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและ 

คำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ

ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

   19 (  2557)   

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดใหกิจการตองรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรู

รายการดังกลาวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกำไรขาดทุนก็ได 

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู

รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู

แตเดิมแลว 
 

   10   

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม  

โดยใชแทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณา

วาผูลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่

เขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และตนสามารถ

ใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือ

หุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตอง

ใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เขาไปลงทุนหรือไม

และจะตองนำบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบาง 

  การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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   11   

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียใน

การรวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำหนดใหกิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ ตองพิจารณาวาตน 

มีการควบคุมรวม (Joint control) กับผูลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม หากกิจการมีการควบคุมรวมกับ 

ผูลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแลวใหถือวากิจการนั้นเปนการรวมการงาน (Joint arrangement) หลัง

จากนั้น กิจการตองใชดุลยพินิจในการกำหนดประเภทของการรวมการงานนั้นวาเปน การดำเนินงานรวมกัน 

(Joint operation) หรือ การรวมคา (Joint venture) และบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนใหเหมาะสมกับ

ประเภทของการรวมการงาน กลาวคือ หากเปนการดำเนินงานรวมกัน ใหกิจการรับรูสวนแบงในสินทรัพย  

หนี้สิน รายได และคาใชจายแตละรายการของการดำเนินงานรวมกันตามสวนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการ

เงินเฉพาะกิจการของตน แตหากเปนการรวมคา ใหกิจการรับรูเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียใน 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรูเงินลงทุนในการรวมคา 

ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีสวนไดเสียใน 

การบันทึกเงินลงทุนในการรวมคาอยูแตเดิมแลว 
 

   12   

  มาตรฐานฉบับน้ีกำหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย  

การรวมการงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงิน

ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 

   13   

  มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัด

มูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกำหนดของ

มาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยน

ทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 

  มาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 

.  

  ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับ 

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึง 

แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ 

 

4. π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 
4.1  

)  

  
  รายไดจากการขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา ฝกอบรมและรับ

เหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนรายไดตามสวนของงานที่แลว

เสร็จจากการประเมินของวิศวกร/ผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกำหนด

เรียกชำระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมเรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดย

ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

  รายไดจากการบริการรับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 
 

  

  รายไดคาเชาและคาบริการบำรุงรักษาที่เกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ใหเชาและให

บริการบำรุงรักษา 
 

  
  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 

)  

  ตนทุนจากการขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา ฝกอบรมและรับ

เหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทำ

เสร็จ (รับรูรายไดแลว) ของประมาณการตนทุน โดยจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้ง

จำนวน เมื่อทราบแนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตาม

อัตราสวนของงานที่ทำเสร็จของประมาณการตนทุนและตนทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเปน 

“งานระหวางทำ” ภายใตสินคาคงเหลือหรือ “ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

  คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 

4.2  

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการ

เบิกใช 
 

4.3  

  ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
 

4.4  

  อุปกรณ งานระหวางทำและสินคาระหวางทางแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา

ใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนของคาอุปกรณ คาแรงงาน คางานผูรับเหมาชวงและคาใช

จายอื่นที่เกี่ยวของ 
 

4.5  

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ 

หลักทรัพยบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวน

ไดเสีย 
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ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมูลคาที่คาด

วาจะไดรับของเงินลงทุนต่ำกวาราคาทุน 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน 
 

4.6      

  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 
 

  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง 
 

  บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ และอุปกรณใหเชาและบริการ ออกจากบัญชี 

เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือจากการจำหนาย

สินทรัพย รายการผลกำไรหรอืขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ

ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
 

4.7  

  บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอื่น บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึก

ตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคา

ตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

  บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบ

ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อ

มีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการ

ตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของ

กำไรหรือขาดทุน 
 

  สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้ 

   อายุการใหประโยชน 

 ความสัมพันธของลูกคา 5 ป 

 ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 10 ป 
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4.8  

  บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ 

บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกำไรในสวนของกำไรหรือขาดทุนทันที 

  บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา

ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

  เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ

ใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของ

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ำกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการ

ดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 
 

4.9  

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือ 

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 

4.10  

  สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปให

กับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระ

ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวน

ของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา

ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

  สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน

ของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
 

4.11  

  บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช 

ในการดำเนินงานของแตละกิจการนั้น 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา 

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคำนวณผลการ 

ดำเนินงาน 
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4.12  

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร 

อุปกรณและอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบง

ชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และบริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณ

คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบัน

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการ

ประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจำลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่ง

เหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสินทรัพยหักดวย

ตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบรษิัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 

4.13  

  

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย

เมื่อเกิดรายการ 
 

  

  
  บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน

จายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได

แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
 

  
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับ

พนักงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช

วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการ

ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

4.14  

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคา

ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
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4.15  

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  

  บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

  

  บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น 

โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ

และบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวน

มาใชประโยชน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิด

ขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 
 

4.16  

  

  ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 

4.17  

  มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน

หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ 

วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหา

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค

การประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

  ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน งบการ

เงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการ

ระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ

วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 

 

5. °“√„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®·≈–ª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 
  ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวน

เงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก

จำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มดีังนี้ 

     

  

  ในการคำนวนรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษาฝกอบรม และ

รับเหมาวางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดี

ที่สุดที่มีในสภาวะปจจุบันและประสบการณจากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอมูลจากวิศวกร/ผูควบคุมโครงการในการ

ประมาณการสวนของงานที่แลวเสร็จและตนทุนทั้งหมดของแตละโครงการและจะทบทวนการประมาณการดังกลาว

อยางสม่ำเสมอและทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการอยางมีสาระสำคัญ 
 

  

  ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
 

 /  

  ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน/คาปรับงานลาชาที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานแตละ

โครงการ โดยพิจารณาจากความคืบหนาของแตละงาน ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคา

อุปกรณ คาแรงงาน คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ และสถานการณปจจุบัน 

 

6. √“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π 
  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ 

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ 

เหลานี้ ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

    

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

ขายสินคาและบริการ - - 43.1 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

         ที่สามารถแขงขันได 
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  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้  

 (หนวย: ลานบาท)  
   
    
    2558 2557 2558 2557  
กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนระยะสั้น 7 6 7 6 

กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร ผลประโยชนระยะสั้น 101 118 96 108 

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2 2 2 2 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ ผลประโยชนระยะสั้น 9 7 9 7 

 ตรวจสอบและผูบริหาร 

 

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

   

  2558 2557 2558 2557 

เงินสด  376 648 376 465 

เงินฝากธนาคาร 990,124 1,312,336 990,124 1,310,328 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 

 หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ - ราคาทุน 300,154 - 300,154 - 

 บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง 

  มูลคาเงินลงทุน 987 - 987 - 

หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ - มูลคายุติธรรม 301,141 - 301,141 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,291,641 1,312,984 1,291,641 1,310,793 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 - 0.85 

ตอป (2557: รอยละ 0.10 - 1.25 ตอป) 

 

8. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - À≈—°∑√—æ¬å‡æ◊ËÕ§â“ 
 (หนวย: พันบาท) 

   

   

  2558 2557 2558 2557  
หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ 500,000 - 504,834 - 

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง 

 มูลคาเงินลงทุน 4,834 - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 504,834 - 
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9. ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·≈–≈Ÿ°Àπ’ÈÕ◊Ëπ 
 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ - - - 994 

คางชำระ 3 - 6 เดือน - - - 498 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 1,492 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 

ยังไมถึงกำหนดชำระ 787,587 396,592 787,587 390,093 

คางชำระ 

 ไมเกิน 3 เดือน 667,251 433,551 667,251 431,632 

 3 - 6 เดือน 51,618 308,327 51,618 308,237 

 มากกวา 6 - 12 เดือน 38,327 66,211 38,327 66,109 

 มากกวา 12 เดอืน 98,749 148,037 98,749 147,781 

รวม   1,643,532 1,352,718 1,643,532 1,343,852 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (51,884) (44,541) (51,884) (44,331) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 1,591,648 1,308,177 1,591,648 1,299,521 

ลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้ผอนชำระ 4,390 11,588 4,390 11,588 

รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 4,390 11,588 4,390 11,588 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,596,038 1,319,765 1,596,038 1,312,601 

 

  ลูกหนี้การคาที่คางเกินกำหนดชำระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ  

ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชำระเงินเต็มจำนวน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตนมีจำนวนที่เพียงพอ 

ในสถานการณปจจุบัน 

 

10.  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 
 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

อุปกรณและงานระหวางทำ 441,694 545,222 441,694 540,305 

สินคาระหวางทาง 41,957 53,851 41,957 53,851 

รวม   483,651 599,073 483,651 594,156 

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

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 462,820 578,242 462,820 573,325 
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11. ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)  

      
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ( ) ( )  

บริษัท เคิรซ จำกัด - 65 - 51 - 58.6 

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     - (28.3) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ     - 30.3 

 

  ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน 

จดทะเบียนจากเดิม 65 ลานบาท (หุนสามัญ 650,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 115 ลานบาท (หุนสามัญ 

1,150,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยการออกหุนสามัญจำนวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  

ซึ่งบริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มจำนวน 50 ลานบาท ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่  

2/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ทำใหสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มจากเดิมรอยละ 51 เปนรอยละ 72 

และบริษัทฯไดบันทึกสวนตางของราคาที่จายซื้อกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยจากการลงทุนเพิ่มใน 

บริษัทยอยดังกลาวจำนวน 11 ลานบาท ไวภายใตรายการ “สวนต่ำกวาของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน 

การถือหุนในบริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 
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  ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯขายหุนที่ถือในบริษัทยอยทั้งจำนวนใหแกผูถือหุนเดิมในราคา 80 ลานบาท  

ซึ่งบริษัทฯไดรับชำระคาหุนดังกลาวเต็มจำนวนแลว โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่ขายมีดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,332 

ลูกหนี้การคา 15,909 

สินทรัพยหมุนเวียน 27,210 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 9,441 

อุปกรณ 26,912 

อุปกรณสำหรับใหบริการ 104,521 

คาความนิยม 4,392 

สินทรัพยไมมีตัวตน 24,105 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,224 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (9,798) 

เจาหนี้การคา (30,267) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,230) 

เงินกูยืมระยะยาว (119,116) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (709) 

สำรองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน (2,185) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (3,012) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (5,000) 

สินทรัพยสุทธิ 43,729 

หัก: มูลคาสินทรัพยสุทธิสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (12,111) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิสวนของบริษัทฯ 31,618 

 

จำนวนเงินคาหุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 80,000 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (2,332) 

จำนวนเงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 77,668 

 

จำนวนเงินคาหุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 80,000 

หัก: มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุน (31,618) 

หัก: สวนต่ำกวาของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย (11,100) 

กำไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 37,282 

 

จำนวนเงินคาหุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 80,000 

หัก: มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน-สุทธิ (80,317) 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน (317) 

 



70 รายงานประจำป 2558 

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

      
       
        
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 ( ) ( )  
 

บริษัท ล็อกซเลย แอนด  ใหบริการรับเหมาติดตั้ง ไทย 50 50 75 75 58 66 

 เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด งานดานสื่อสาร โทรคมนาคม 

  โรงงานไฟฟาและซื้อขาย 

  อุปกรณที่เกี่ยวของ 

 

บริษัท ออพติกเมช จำกัด จำหนายอุปกรณโทรคมนาคม ไทย - 40 - - - - 

 (ถือหุนโดยบริษัท เคิรซ  

 จำกัด) 

       75 75 58 66 

 

 (หนวย: ลานบาท)  
      
       
        
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 ( ) ( )   
 

บริษัท ล็อกซเลย แอนด  ใหบริการรับเหมาติดตั้ง ไทย 50 50 75 75 58 66 

 เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด งานดานสื่อสาร โทรคมนาคม 

  โรงงานไฟฟาและซื้อขาย 

  อุปกรณที่เกี่ยวของ 

       75 75 58 66 

 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูสวนแบงขาดทุนในกิจการที่ควบคุมรวม

กันและบริษัทรวมในงบการเงินรวมเปนจำนวน 8.5 ลานบาท (2557: 8.8 ลานบาท) 
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13. ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 
(หนวย: พันบาท) 

  
 

    
        
        
          

 

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

ซื้อเพิ่ม - 1,198 950 6,208 23,089 - - 31,445 

จำหนาย/ตัดจำหนาย - (5,761) (6,971) (66,430) (2,664) (590) - (82,416) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนใน 

 บริษัทยอย (หมายเหตุ 11) - (4,481) (7,600) (33,823) (14,517) (940) - (61,361) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 35,718 48,893 17,702 46,524 124,259 - - 273,096 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 11,759 21,907 94,981 42,755 957 - 172,359 

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

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่ 

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 6,254 3,176 11,189 26,740 77 - 47,436 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่ 

 จำหนาย/ตัดจำหนาย - (5,787) (6,941) (66,198) (2,309) (364) - (81,599) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนใน 

 บริษัทยอย (หมายเหตุ 11) - (2,276) (6,163) (17,780) (7,412) (818) - (34,449) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 15,032 13,566 35,264 83,347 - - 147,209 

 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 35,718 33,861 4,136 11,260 40,912 - - 125,887 

 

2557 (23.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   45,892 

2558 (26.7 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   47,436 
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(หนวย: พันบาท) 

  
 

     
       
        
          

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  - 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 

ซื้อเพิ่ม  - 1,134 872 5,932 23,066 - 31,004 

จำหนาย/ตัดจำหนาย  - (5,761) (6,971) (66,400) (2,664) (527) (82,323) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  35,718 48,893 17,702 46,524 124,259 - 273,096 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  - 10,703 16,226 85,399 39,594 187 152,109 

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

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย  - - (45) - - - (45) 

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

คาเสื่อมราคาสำหรับป  - 5,763 2,134 7,638 25,305 48 40,888 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย/ตัดจำหนาย - (5,789) (6,941) (66,173) (2,309) (340) (81,552) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  - 15,032 13,566 35,264 83,347 - 147,209 

 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  35,718 33,861 4,136 11,260 40,912 - 125,887 

 

2557 (20.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   35,809 

2558 (25.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   40,888 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมด

แลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 75  

ลานบาท (2557: 143 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 75 ลานบาท 2557: 136 ลานบาท) 
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14. Õÿª°√≥å ”À√—∫„Àâ‡™à“·≈–∫√‘°“√ 
(หนวย: พันบาท)  

     
     
     
      

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 237,378 93,457 - - 330,835 

ซื้อเพิ่ม - 58,790 - 481 59,271 

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

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

ซื้อเพิ่ม 157,451 3,952 103,848 3,005 268,256 

จำหนาย - (193) - - (193) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 (หมายเหตุ 11) - (159,389) - (3,486) (162,875) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 394,829 - 103,848 - 498,677 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 124,451 31,070 - - 155,521 

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับป 85,471 11,948 - - 97,419 

จำหนาย - (22) - - (22) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 (หมายเหตุ 11) - (58,354) - - (58,354) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 251,455 - - - 251,455 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 558 - - - 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 558 - - - 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 558 - - - 558 

 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 142,816 - 103,848 - 246,664 

 

2557 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    56,891 

2558 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    97,419 
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(หนวย: พันบาท)  
      
     
     
      

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   237,378 - 237,378 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   237,378 - 237,378 

ซื้อเพิ่ม   157,451 103,848 261,299 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   394,829 103,848 498,677 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   124,451 - 124,451 

คาเสื่อมราคาสำหรับป   41,533 - 41,533 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   165,984 - 165,984 

คาเสื่อมราคาสำหรับป   85,471 - 85,471 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   251,455 - 251,455 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   558 - 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   558 - 558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   558 - 558 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   70,836 - 70,836 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   142,816 103,848 246,664 

 

2557 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    41,533 

2558 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ)    85,471 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม

ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ การดอยคาของสินทรัพย 

ดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 17 ลานบาท (2557: 29 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 17 ลานบาท 2557: 17 ลานบาท) 
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15.  ‘π∑√—æ¬å‰¡à¡’μ—«μπ 
  มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)  

    
  
     
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ราคาทุน - 30,709 30,709 30,709 

หัก คาตัดจำหนายสะสม - (8,730) (8,730) (8,730) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ - 21,979 21,979 21,979 

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 

 

  การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557  

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

ซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร 9,252 7,609 9,030 5,736 

คาตัดจำหนาย (8,207) (10,525) (2,327) (1,817) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11) (24,105) - - - 

มูลคาตามบัญชีสุทธิปลายป 21,979 45,039 21,979 15,276 

 

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

   

  2558 2557 2558 2557  

เจาหนี้การคา 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน 1 - 1 97 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 598,711 585,061 598,711 557,422 

รวมเจาหนี้การคา 598,712 585,061 598,712 557,519 

เจาหนี้อื่น 4,283 1,724 4,283 1,674 

คาใชจายคางจาย 142,170 101,890 142,170 97,555 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 745,165 688,675 745,165 656,748 
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17. ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« 
 (หนวย: ลานบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557   

เงินกูยืมระยะยาว 132 135 132 8 

หัก: เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (52) (135) (52) (8) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป 80 - 80 - 

 

  การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 135 8 

บวก: กูเพิ่มระหวางงวด 158 158 

หัก: จายคืนเงินกู (42) (34) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11) (119) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 132 132 

 

  ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดำรง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ใหเปนไปตามอัตราที่กำหนดใน

สัญญา เปนตน 

  ในป 2558 บริษัทฯไดรับวงเงินกู 158 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อเปนเงินทุน

สนับสนุนโครงการตามสัญญาเชาของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.3 ตอป และมีกำหนดชำระเงินตนพรอม

ดอกเบี้ยตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 - กรกฎาคม 2561 รวม 39 งวด และไมมีหลักประกันใดๆ 

 

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

   

  2558 2557 2558 2557  
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 48.3 69.9 48.3 68.1 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย (0.8) (1.0) (0.8) (0.9) 

รวม   47.5 68.9 47.5 67.2 

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (22.7) (25.4) (22.7) (23.7) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง 

 กำหนดชำระภายในหนึ่งป 24.8 43.5 24.8 43.5 

 

  บริษัทฯไดเขาทำสัญญาขายและเชากลับคืนอุปกรณคอมพิวเตอรสำหรับงานโครงการซึ่งถือเปนสัญญาเชา

ทางการเงิน สัญญาดังกลาวมีกำหนดชำระคืนเปนรายเดือนและไตรมาส อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ  

2 - 4 ป และเมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทฯสามารถใชสิทธิขอซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวตามราคาที่กำหนด 

ในสัญญา 
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  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

     31  2558  
   1  1 - 4    

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา  23.1 25.2 48.3 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชารอการตัดบัญชี  (0.4) (0.4) (0.8) 

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา  22.7 24.8 47.5 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

     31  2557  
   1  1 - 4    

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา  26.0 43.9 69.9 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชารอการตัดบัญชี  (0.6) (0.4) (1.0) 

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา  25.4 43.5 68.9 

 

19. Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 
 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 19,319 494 19,319 488 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 17,887 27,338 17,887 27,338 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายคางจาย 36,724 48,404 36,724 48,077 

อื่นๆ   1,586 1,604 1,586 1,499 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 75,516 77,840 75,516 77,402 

 

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

 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

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

ตนทุนบริการในปจจุบัน 8,453 8,423 8,099 7,972 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,905 1,724 1,853 1,668 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป - (8,713) - (7,615) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หมายเหตุ 11) (2,185) - - - 

 60,250 52,077 60,250 50,298 
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  คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้สวนของกำไรหรือขาดทุน 

 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

ตนทุนขายและบริการ 5,368 2,730 5,318 2,670 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 4,990 7,417 4,634 6,970 

รวมคาใชจายรับรูในกำไรหรือขาดทุน 10,358 10,147 9,952 9,640 

 

  บริษัทฯคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจำนวนประมาณ  

5.7 ลานบาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ของบริษัทฯประมาณ 10 ป (2557: 10 ป) 

  สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 
 

 /   
 2558 2557 
 ( ) ( )  

อัตราคิดลด 4 4 

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน) 3 - 6 3 - 6 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุ) 3 - 6 3 - 6 

 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 /   
  1%  1%  

อัตราคิดลด (4) 5 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 (5) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (5) 4 

 
21.  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ 
  ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร 

กำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาว 

ไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 
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22. §à“„™â®à“¬μ“¡≈—°…≥– 
  รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชชั่นและผลประโยชนอื่น 

 ของพนักงาน 693,574 787,337 664,727 746,274 

คาติดตั้งและบริการ 468,865 631,158 432,111 564,507 

คาซอมบำรุงและรักษา 375,365 337,897 375,182 337,687 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 153,062 113,310 128,686 79,159 

คาปรับงานลาชา 52,520 - 52,520 - 

คารับรอง 60,815 60,894 60,349 59,502 

ซื้อสินคา 2,437,678 2,839,225 2,379,057 2,796,165 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ 135,247 752,715 76,270 713,025 

 

23.  ‘π∑√—æ¬å¿“…’‡ß‘π‰¥â√Õμ—¥∫—≠™’ / ¿“…’‡ß‘π‰¥â 
  คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

: 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 147,940 185,116 147,940 185,116 

: 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว 

 และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (13,848) 937 (12,618) 141 

 

  134,092 186,053 135,322 185,257 
 

  รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

   

  2558 2557 2558 2557 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 656,586 823,202 657,880 846,944 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 131,317 164,640 131,576 169,389 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: 

 คาใชจายตองหาม 10,817 16,690 10,817 16,690 

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (1,910) (1,423) (1,910) (1,423) 

 อื่นๆ  (6,132) 6,146 (5,161) 601 

รวม   2,775 21,413 3,746 15,868 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 134,092 186,053 135,322 185,257 
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  สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  

   

  2558 2557 2558 2557  
 

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

 มูลคาเงินลงทุน (1,164) - (1,164) - 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,699 9,600 10,699 9,600 

ลูกหนี้สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (404) (592) (404) (592) 

คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณสำหรับใหเชา 112 112 112 112 

สินทรัพยไมมีตัวตนจากการซื้อธุรกิจ - (5,597) - - 

สำรองคาปรับงานลาชา 10,608 103 10,608 103 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 12,050 10,415 12,050 10,060 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ - 1,000 - - 

รวม   31,901 15,041 31,901 19,283 

 

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

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

 

25.  à«πß“π¥”‡π‘πß“π 
  ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ผูมีอำนาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให

กับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัทฯ

คือคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน 

ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ในระหวางปสิ้นสุด  

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีกิจกรรมที่เปนสาระสำคัญในสวนงานใหเชาอุปกรณ  

ดังนั้นจึงไมมีการแสดงขอมูลจำแนกตามสวนงานทั้งสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร 
 

  

  บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพย 

ที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 
 

  

  ในป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวนสองราย เปนจำนวนเงินประมาณ 1,994 

ลานบาท และ 630 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งมาจากการขายและบริการ (2557: 2,193 ลานบาท และ 823 ลานบาท 

ตามลำดับ) 
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  บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกำหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 6 

 

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

สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 

5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด และบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย

กองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 24.9  

ลานบาท (2557: 23.6 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 24.2 ลานบาท 2557: 22.8 ลานบาท) 
 

27. ‡ß‘πªíπº≈  
     

   ( ) ( )  
เงินปนผลประจำปจากการดำเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 

 สำหรับป 2557  ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 227.0 1.10 

เงินปนผลระหวางกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กำไรสำหรับงวดหกเดือน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558   113.4 0.55 

  รวมเงินปนผลสำหรับป 2558   340.4 1.65 
 

เงินปนผลประจำปจากการดำเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 

 สำหรับป 2556  ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 206.3 1.00 

เงินปนผลระหวางกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กำไรสะสม  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 185.7 0.90 

  รวมเงินปนผลสำหรับป 2557   392.0 1.90 

 

28. ¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È ‘π∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ 
28.1  

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

   31  

   

  2558 2557 2558 2557 

จายชำระ 

 ภายใน 1 ป 8.7 12.9 8.7 9.9 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 15.8 14.7 15.8 12.1 
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28.2  

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการเปนจำนวนเงิน

ประมาณ 1,562 ลานบาท (2557: 2,368 ลานบาท) 

2. บริษัทฯ ไดทำสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับบริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ 

แหงหนึ่ง หนวยงานราชการ โรงเรียนและบริษัทเอกชนหลายแหงโดยมีมูลคาที่ตองใหบริการตาม

สัญญาในอนาคตรวมทั้งสิ้น 348 ลานบาท (2557: 119 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันที่จะตองดำเนิน

การติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

28.3  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และกิจการ 

คารวม (Consortium) โดยบริษัทฯเปนผูค้ำประกันเหลืออยูเปนจำนวน 1,088 ลานบาท (2557: 1,278 ลานบาท) 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือ 

ค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 1,086 ลานบาท (2557: 1,276 ลานบาท) และ 

เพื่อค้ำประกันการจายชำระเงินใหกับเจาหนี้จำนวน 2 ลานบาท (2557: 2 ลานบาท) 

 

29. ≈”¥—∫™—Èπ¢Õß¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปด

เผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 /  

   1  2  3   
 

 เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 

  หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ - 301 - 301 

 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 

  หนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้ - 505 - 505 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 2 - 2 

 

30. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 
30.1  

  เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและ

บริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 

ดังนี้ 
 

  

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  

ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  

และลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานราชการ หรือบริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ ดังนั้นบริษัทฯและ บริษัทยอย 
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จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ โดยจำนวนสูงสุดที่บริษัทฯและ 

บริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

  

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร  

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอย 

จึงอยูในระดับต่ำ 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย

และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตรา 

ดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
  
   
    
  1  1 - 3       
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
      (รอยละตอป) 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา 

 เงินสด 884 1,187 - - 301 - 107 126 1,292 1,313 0.1 - 1.6 0.1 - 1.3 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 505 - - - 505 - 2.1 - 3.1 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4 12 - - - - 1,592 1,308 1,596 1,320 6.0, 6.5 6.0 

เงินฝากประจำธนาคารที่มี 

 ภาระค้ำประกัน - 10 - - - - - - - 10 - 1.7 

  888 1,209 - - 806 - 1,699 1,434 3,393 2,643 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - - - 18 - - - 18 - 2.5 - 7.4 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - - - 745 689 745 689 - - 

เงินกูยืมระยะยาว 52 8 80 - - 128 - - 132 136 4.3 5.5, 5.7 

  52 8 80 - - 146 745 689 877 843 
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 (หนวย: ลานบาท) 
  
   
    
  1  1 - 3       
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
      (รอยละตอป) 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา  

 เงินสด 884 1,185 - - 301 - 107 126 1,292 1,311 0.1 - 1.6 0.1 - 1.3 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 505 - - - 505 - 2.1 - 3.1 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4 12 - - - - 1,592 1,301 1,596 1,313 6.0, 6.5 6.0 

  888 1,197 - - 806 - 1,699 1,427 3,393 2,624 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - - - 745 657 745 657 - - 

เงินกูยืมระยะยาว 52 8 80 - - - - - 132 8 4.3 5.7 

  52 8 80 - - - 745 657 877 665 

 

  

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตราตาง

ประเทศ บริษัทฯไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาที่เปนเงินสกุลตางประเทศจำนวน 

8.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2557: 10.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาเพื่อใชสำหรับจายชำระคาสินคาเปนจำนวน 6.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2557: 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนาไวคือ 34.96 ถึง 36.34 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ (2557: 32.12 ถึง 

33.21 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ) 

 

30.2  

  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น 

เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

31. °“√∫√‘À“√®—¥°“√∑ÿπ 
  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงิน

ที่เหมาะสมและการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

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

ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1 (2557: 0.6:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 

0.6:1 (2557: 0.5:1) 
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32. ‡Àμÿ°“√≥å¿“¬À≈—ß√Õ∫√–¬–‡«≈“√“¬ß“π 
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติใหเสนอจาย  

เงินปนผลจากกำไรจากการดำเนินงานในปปจจุบันในอัตราหุนละ 1.50 บาท เพิ่มเติมจากที่จายปนผล ระหวางกาล 

ไปแลวหุนละ 0.55 บาท โดยบริษัทฯจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว ในที่ประชุมสามัญประจำป

ของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 

 

33. °“√Õπÿ¡—μ‘ß∫°“√‡ß‘π 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 
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  2558 % 2557 % 2556 %  

 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,291,641 27.64% 1,312,984 31.50% 180,061 3.89% 

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 504,834 10.80% - 0.00% - 0.00% 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1,596,038 34.16% 1,319,765 31.66% 2,020,243 43.63% 

รายไดที่ยังไมเรียกชำระ 302,834 6.48% 372,995 8.95% 740,236 15.99% 

สินคาคงเหลือ 462,820 9.91% 578,242 13.87% 1,215,764 26.25% 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,587 0.46% 83,899 2.01% 51,995 1.12% 

 4,179,754 89.45% 3,667,885 88.00% 4,208,299 90.88% 

 

เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - 0.00% 9,614 0.23% 14,919 0.32% 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 57,776 1.24% 66,290 1.59% 50,119 1.08% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 125,887 2.69% 169,607 4.07% 104,323 2.25% 

อุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ 246,664 5.28% 180,519 4.33% 174,756 3.77% 

คาความนิยม - 0.00% 4,392 0.11% 4,392 0.09% 

สินทรัพยไมมีตัวตน 21,979 0.47% 45,039 1.08% 47,955 1.04% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 31,901 0.68% 15,041 0.36% 15,979 0.35% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,543 0.18% 9,561 0.23% 9,917 0.21% 

 492,750 10.55% 500,063 12.00% 422,360 9.12% 

 4,672,504 100.00% 4,167,948 100.00% 4,630,659 100.00% 

 

μ“√“ß √ÿªß∫°“√‡ß‘π√«¡ ∫√‘…—∑ ·ÕÁ¥«“π ǻÕ‘πøÕ√å‡¡™—Ëπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ (¡À“™π) 
ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนวย : พันบาท 

§”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢ÕßΩÉ“¬®—¥°“√ 
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  2558 % 2557 % 2556 %  

 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 0.00% 18,193 0.44% 16,207 0.35% 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 0.00% - 0.00% 451,995 9.76% 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 745,165 15.95% 688,675 16.52% 887,370 19.16% 

ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ 638,750 13.67% 399,792 9.59% 338,038 7.30% 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 51,690 1.11% 135,107 3.24% 45,492 0.98% 

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกำหนด 

 ชำระภายในหนึ่งป 22,676 0.49% 25,449 0.61% 17,345 0.37% 

ภาษีเงินไดคางจาย 21,443 0.46% 18,647 0.45% 40,155 0.87% 

รายไดรับลวงหนาจากลูกคา 36,489 0.78% 21,454 0.51% 152,437 3.29% 

สำรองคาปรับงานลาชา 53,038 1.14% 518 0.01% 9,500 0.21% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 75,516 1.62% 77,840 1.87% 99,830 2.16% 

 1,644,767 35.20% 1,385,675 33.25% 2,058,369 44.45% 

 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งป 80,320 1.72% 443 0.01% 39,861 0.86% 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง 

 กำหนดชำระภายในหนึ่งป 24,810 0.53% 43,451 1.04% 28,623 0.62% 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 60,250 1.29% 52,077 1.25% 50,643 1.09% 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ - 0.00% 5,000 0.12% 17,000 0.37% 

 165,380 3.54% 100,971 2.42% 136,127 2.94% 

 1,810,147 38.74% 1,486,646 35.67% 2,194,496 47.39% 

 

 

ทุนเรือนหุน-ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 1,031,604 22.08% 1,031,604 24.75% 1,031,604 22.28% 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 303,437 6.49% 303,437 7.28% 303,437 6.55% 

กำไรสะสม 

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 103,161 2.21% 97,200 2.33% 64,081 1.38% 

 ยังไมไดจัดสรร 1,424,155 30.48% 1,238,035 29.70% 1,004,604 21.69% 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,862,357 61.26% 2,670,276 64.07% 2,403,726 51.91% 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย - 0.00% 11,026 0.26% 32,437 0.70% 

 2,862,357 61.26% 2,681,302 64.33% 2,436,163 52.61% 

 4,672,504 100.00% 4,167,948 100.00% 4,630,659 100.00% 

ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนวย : พันบาท 
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  2558 % 2557 % 2556 %  

 

รายไดจากการขายและบริการ 5,027,051 95.37% 6,470,788 97.28% 5,888,419 97.76% 

รายไดคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 129,206 2.45% 76,640 1.15% 76,494 1.27% 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 37,282 0.71% - 0.00% - 0.00% 

รายไดอื่น 77,673 1.47% 104,120 1.57% 58,319 0.97% 

 5,271,212 100.00% 6,651,548 100.00% 6,023,232 100.00% 

 

ตนทุนขายและบริการ 3,847,759 73.00% 5,023,809 75.53% 4,495,606 74.64% 

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา 88,230 1.67% 42,989 0.65% 43,087 0.72% 

คาใชจายในการขาย 311,266 5.91% 352,074 5.29% 314,712 5.22% 

คาใชจายในการบริหาร 353,835 6.71% 388,765 5.84% 432,635 7.18% 

 4,601,090 87.29% 5,807,637 87.31% 5,286,040 87.76% 

 

   

  670,122 12.71% 843,911 12.69% 737,192 12.24% 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม 

 รวมกันและบริษัทรวม (8,463) (0.16)% (8,828) (0.13)% (281) (0.00)% 

 661,659 12.55% 835,083 12.55% 736,911 12.23% 

คาใชจายทางการเงิน (5,073) (0.10)% (11,881) (0.18)% (35,154) (0.58)% 

 656,586 12.46% 823,202 12.38% 701,757 11.65% 

คาใชจายภาษีเงินได (134,092) (2.54)% (186,053) (2.80)% (153,934) (2.56)% 

/  522,494 9.91% 637,149 9.58% 547,823 9.10% 

 ( ) 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 532,509 10.10% 658,559 9.90% 567,617 9.42% 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 

 ของบริษัทยอย (10,015) (0.19)% (21,411) (0.32)% (19,794) (0.33)% 

  522,494 9.91% 637,148 9.58% 547,823 9.10% 

 2.58  3.19  7.74 

 

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡∫Á¥‡ √Á® 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หนวย : พันบาท 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2558 2557 2556 
 

 

 656,586 823,202 701,757 

 ( ) 

  

 กำไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (4,834) - - 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 153,062 113,310 94,078 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 7,553 (5,440) 44,232 

 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม 8,463 8,828 281 

 ขาดทุน(กำไร)จากการขายและปดกิจการของในบริษัทยอย (37,282) - - 

 คาปรับจากงานลาชา (โอนกลับ) 52,520 (763) 9,500 

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

 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายอุปกรณ 367 367 - 

 กำไรจากการจำหนายอุปกรณใหบริการ (28) - - 

 คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 10,357 10,147 10,121 

 ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 825 (252) (9,624) 

 คาใชจายดอกเบี้ย 9,723 14,210 42,205 

 857,312 951,609 909,550 

 

หนวย : พันบาท 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2558 2557 2556 
 

 ( )  

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (299,735) 705,918 (165,008) 

 รายไดที่ยังไมเรียกชำระ 68,820 367,241 77,390 

 สินคาคงเหลือ 106,042 637,522 (752,990) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 50,335 (15,124) 10,851 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,154) 356 (185) 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 83,913 (201,528) (209,588) 

 ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ 238,958 61,754 5,226 

 รายไดรับลวงหนาจากลูกคา 17,486 (130,984) (29,049) 

 สำรองคาปรับงานลาชา - (8,219) - 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,597) (22,135) (45,387) 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - (8,713) (6,878) 

 ( )  1,120,380 2,337,697 (206,068) 

 จายดอกเบี้ย (9,753) (14,085) (42,217) 

 จายภาษีเงินได (147,606) (220,444) (179,973) 

 ( )  963,021 2,103,168 (428,258) 

 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (500,000) - - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 173 5,305 (7,082) 

เงินสดรับจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 

 ของบริษัทยอยจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย - - 7,350 

เงินสดจายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย - - (42,645) 

 

หนวย : พันบาท 
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ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2558 2557 2556 
 

เงินสดรับ (จาย) จากการขายและปดกิจการของบริษัทยอย 77,668 - - 

เงินสดจายลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม - (25,000) (25,400) 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ 450 23 - 

เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณใหบริการ 200 - - 

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (31,446) (111,565) (56,840) 

เงินสดจายซื้ออุปกรณสำหรับใหเชาและบริการ (268,256) (62,654) (14,374) 

เงินสดจายซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร (9,252) (7,610) (2,201) 

 (730,463) (201,501) (141,192) 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (8,395) 1,986 (365,714) 

เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (451,995) 451,995 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 158,000 95,709 35,084 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (42,424) (45,512) (32,161) 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (20,704) 22,932 36,553 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 687,736 

จายเงินปนผล (340,378) (391,864) (309,362) 

 ( )  (253,901) (768,744) 504,131 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (21,343) 1,132,923 (65,319) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,312,984 180,061 245,380 

 1,291,641 1,312,984 180,061 

หนวย : พันบาท 
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¿“æ√«¡  

 √ÿª¿“æ√«¡°“√¥”‡π‘πß“π 
 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีรายไดหลักจากการเปน SI (System Integrator) โดยเปนผู

รวบรวมระบบและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความ

ตองการของแตละองคกร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Solution ทั้งนี้สามารถแบงรายไดตามประเภทไดดังนี้ 

1. การขาย ไดแกรายไดจากการขายเฉพาะอุปกรณ การขายซอฟตแวร และโครงการ Turnkey หรือ โครงการที่พัฒนาหรือ

ทำงานจนแลวเสร็จในสภาพพรอมใชงานแลวจึงสงมอบโครงการนั้นใหแกลูกคา 

2. การบริการ ไดแก รายไดการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ 

3. การใหเชาระบบและอุปกรณ ไดแกรายไดการใหเชาสิทธิการใชงานระบบและจากการใหเชาอุปกรณคอมพิวเตอร 

 ทั้งนี้รายไดสวนใหญของบริษัทมาจากลูกคารายใหญนอยรายซึ่งจะเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน

ภาครัฐ ทำใหการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและงบประมาณรายจายภาครัฐ มีผลอยางมากตอผลการดำเนินงาน 

 สำหรับบริษัท เคิรซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยนั้น ดำเนินธุรกิจหลักเปน Internet Service Provider (ISP) ใหบริการวงจร

เครือขาย อินเทอรเน็ต และบริการอื่นที่เกี่ยวของโดยสามารถประเภทรายไดดังนี้ 

1. การใหบริการวงจรเครื่อขาย (Local Loop) และอินเทอรเน็ต ใหบริการแกลูกคาซึ่งสวนใหญเปนบริษัทหรือนิติบุคคล 

2. การใหบริการดานศูนยขอมูล (Data Center) ซึ่งตั้งอยูที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต เพื่อเปนที่จัดวางอุปกรณ Server 

และคอมพิวเตอรมี Network ที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง และรองรับขอมูลเขาออกมากมาย มีระบบ

รักษาความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ 

3. การใหบริการดาน WIFI โดยสวนใหญใหบริการสำหรับลูกคารายยอยภายในอาคารทั้งสำนักงานและที่พักอาศัย 

4. การใหบริการดาน IP Multimedia รองรับการใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อรองรับการเชื่อมตอระหวางเครือ

ขายโทรศัพทเคลื่อนที่และเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งสามารถใหบริการ Multimedia ตางๆไดจากโทรศัพท

เคลื่อนที่ โดยอยูบนพื้นฐานของการสงขอมูลบนเครือขายบนมาตรฐาน Internet Protocol (IP) ที่สามารถใหบริการ

เชื่อมโยงผูใชบริการดวยคาบริการราคาถูกที่เทากับการใชบริการการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

5. การขายอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิกสหรือการขายงานโครงการกับทางหนวยภาครัฐและเอกชน 

 

 รายไดสวนใหญของบริษัท เคิรซ จำกัด สวนใหญมาจากบริษัทเอกชนที่มีเครดิตที่ดี ซึ่งมีท้ังบริษัทขนาดใหญและ 

ขนาดเล็ก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริษัท เคิรซ จำกัด ไมคอยมากนัก เนื่องจากการที่รายไดสวนใหญเปนสัญญา 

ที่มีระยะเวลา และรายไดของบริษัท เคิรซ จำกัดเมื่อเทียบกับรายไดในงบการเงินรวมนั้นประมาณรอยละ 2.63 และ รอยละ 

2.72 ในงบการเงินป 2557 และ 2558 ตามลำดับซึ่งถือวาเปนอัตราสวนที่นอยมาก 
 

 

  2558 2557 2556  
รายไดรวม (ลานบาท) 5,271.21 6,651.55 6,023.23 

การเปลี่ยนแปลงของรายไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปที่ผานมา (1,380.34) 628.32 1,835.17 

รอยละการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปที่ผานมา (20.75)% 10.43% 43.82% 

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ลานบาท) 532.51 658.56 567.62 

การเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิฯเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปที่ผานมา (126.05) 90.94 200.64 

รอยละการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปที่ผานมา (19.14)% 16.02% 54.67% 
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 ผลการดำเนินงานในป 2558 เปนปที่บริษัทมีรายไดรวมและกำไรสุทธิลดลงจากของป 2557 เนื่องจากในป 2558 

บริษัทไมไดงานโครงการขนาดใหญและจำนวนงานโครงการที่มีมูลคาสูงประมูลไดก็ลดลงอันเปนผลจากงบประมาณรายจาย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงในป 2558 และยังลดลงตอเนื่องมาในป 2559 ซึ่งยังเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายอยู ตามนโยบายภาครัฐที่ระมัดระวังการเบิกจายเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก  

ในขณะเดียวกันทางภาคเอกชนเองก็ชะลอการลงทุนหรือคาใชจายที่ไมมีความเรงดวนไปกอน จนกวาสะภาวะเศรษฐกิจโลก

และในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2558 ทางบริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนทั้งหมดของบริษัท เคิรซ จำกัดใหแกผูถือหุนกลุมเดิม ทำใหงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของป 2558 ไดรวมผลประกอบการของบริษัท เคิรซ จำกัด ไวถึงไตรมาสที่ 3 ป 2558 โดยสาเหตุของ 

การขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทยอย เนื่องจากตามแผนงานธุรกิจลาสุดของบริษัท เคิรซ จำกัด มีระยะเวลาการคืนทุน 

นานกวาที่คาดการณไว และผลการดำเนินงานในป 2557 และ 2558 มีผลประกอบการที่ขาดทุนสุทธิอยู 

 ในไตรมาสที่ 4 ป 2558 ทางบริษัทไดปดสำนักงานตัวแทนที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากมูลคาทางการตลาดดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเทศกัมพูชานั้นตางจากที่ทางบริษัทคาดการณไวคอนขางมาก อีกทั้งการแขงขันทางดานราคา

คอนขางสูงทำใหกำไรขั้นตนจากการขายคอนขางต่ำ ประกอบกับ local partner ของบริษัทเองก็ไดใชบริการ professional 

service คอนขางนอยกวาที่ประมาณการไว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงมีการขายผานบริษัท local partner และ ใหบริการ

หลังการขายตามขอตกลงแกลูกคารายเดิมจนกวาจะครบตามสัญญา 

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับป 2558 ของบริษัทในงบการเงินรวมมีรายไดรวมลดลง 1,380.34 ลานบาท จากของป 

2557 หรือคิดเปนลดลงรอยละ 20.75 โดยกำไรสุทธิของป 2558 ลดลง 126.05 ลานบาท จากของป 2557 หรือคิดเปนลดลง

รอยละ 19.14 

 ปจจัยที่ทำใหรายไดของบริษัทลดลงนั้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในระดับทั่วโลก ภูมิภาค และสงผล

กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสงผลตอเนื่องมายังคาใชจายทางภาครัฐที่สะทอนผานงบประมาณรายจายของ

ป 2558 ที่ลดลงอยางมากจากป 2557 และทำใหรายจายการลงทุนในภาคเอกชนที่ชะลอตัวเชนเดียวกัน 

 สวนในป 2557 เปนปท่ีบริษัทมีรายไดและกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแตจัดตั้งบริษัทมา โดยเปนผลจากการประมูลงานได

โครงการขนาดใหญหลายโครงการตั้งแตในชวงปลายป 2556 และไดเริ่มทยอยสงมอบงานในชวงครึ่งแรกของป 2557 สวนใน

ชวงครึ่งหลังของป 2557 นั้น บริษัทยังไมไดงานโครงการขนาดใหญดังเชนปลายป 2556 จึงทำใหมีรายไดที่ลดลงในชวงครึ่ง

หลังของป 2557 

 ในไตรมาสที่ 4 ป 2557 ทางผูบริหารไดมีมติเลิกบริษัท ทาวเวอรเอ็กซเอเชีย จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยและบริษัทได

ลงทุนมาตั้งแตปลายป 2555 แตยังไมไดดำเนินกิจการจนถึงป 2557 

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับป 2557 ของบริษัทในงบการเงินรวมมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 628.32 ลานบาทจากของป 

2556 หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.43 โดยกำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทของป 2557 เพิ่มขึ้น 90.94 ลานบาท 

หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.02 

 อยางไรก็ตาม เมื่อตนป 2559 ทางภาครัฐมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนขยายเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในการตั้งงบกลางปจำนวน 5.6 หมื่นลานบาท โดยนำไปใช 

ในโครงการยกระดับโครงสรางพี้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปนจำนวน 2.0 หมื่นลานบาท ประกอบไปดวย  

2 สวนไดแก สวนแรกเปนการลงทุนในโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนดใหครอบคลุมหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ โดยใช 

การขยายโครงขายของบมจ. กสท.โทรคมนาคม และบมจ. ทีโอที เปนหลักมูลคา 1.5 หมื่นลานบาท และสวนที่ 2 เปน 

การดำเนินการยกระดับโครงสรางพื้นฐานคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Digital ASEAN Hub) วงเงิน 0.5 

หมื่นลานบาท สวนใหญเปนการดำเนินงานเกี่ยวกับการขยายโครงขายเคเบิลในประเทศไปยังระบบเคเบิลใตน้ำ เพื่อให

สามารถสงและรับขอมูลดิจิทัลระหวางประเทศไดรวดเร็วมากขึ้น เปนการเพิ่มศักยภาพระบบเคเบิลใตน้ำของประเทศให 

แขงขันกับมาเลเซียและสิงคโปรที่เปนผูนำในธุรกิจนี้ของภูมิภาค 
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 จากนโยบายภาครัฐขางตนไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทที่วา “AIT จะเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคม

ดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและการบริการไดทุกที่ ทุกเวลา”  

ดังนั้นทำใหเชื่อมั่นไดวา ในป 2559 นี้บริษัทจะสามารถดำเนินการทางธุรกิจที่มีความชำนาญและสามารถตอบสนองกับ

นโยบายภาครัฐที่ตรงกันไดเปนอยางดี 
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 สำหรับรอบป 2558 เดิมที่บริษัทไดประมาณการรายไดไวที่ 6,800 ลานบาทในชวงตนป อยางไรก็ตามในชวงกลาง 

ป 2558 ทางบริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะจริงทางเศรษฐกิจ โดยปรับประมาณ

การรายไดลดลงเหลือประมาณ 5,000 - 5,500 ลานบาท ดังนั้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานจริงซึ่งมีรายได 5,271.21  

ลานบาทซึ่งอยูในชวงที่ทางผูบริหารไดประมาณการไว 

 ในรอบป 2557 บริษัทไดประมาณการรายไดไวที่ 6,200 ลานบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานจริงแลวซึ่งเทากับ 

6,651.55 ลานบาท ถือไดวาบริษัทสามารถทำรายไดเกินกวาที่ประมาณการไว เนื่องจาก ในป 2557 มีงานโครงการที่สงมอบ

เปนจำนวนมาก ซึ่งประกอบดวยงานโครงการที่เคยไดในชวงปลายป 2556 และที่ไดในชวงตนป 2557 
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 รายไดหลักของบริษัทมาจากการรายไดงานโครงการที่ชนะประมูลไดจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน 

ภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ ดังนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรายไดนั้นสามารถแบงไดเปน 

- รายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวยรายไดจากการขายระบบหรืออุปกรณ ตลอดจนการใหบริการบำรุงรักษา

หลังการขายอยูในโครงการเดียวกัน นอกจากนี้ในงบการเงินรวม รายไดบริการตางๆของบริษัทยอย ไดรวมอยูในรายได

จากการขายและบริการนี้ดวย 

- รายไดจากการใหเชาระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอร ตลอดจนการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเชา 

 

√“¬‰¥â·≈–μâπ∑ÿπ®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√ 
 การวิเคราะหเปลี่ยนแปลงของรายได และตนทุนสามารถแสดงไดเปนแผนภาพดังนี้ 
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 จากแผนภูมิขางตนจะเห็นวารายไดจากการขายและบริการของบริษัทของป 2556 เพิ่มขึ้นไปในป 2557 แตกลับลดลง

มาในป 2558 โดยที่บริษัทมีรายไดจากธุรกิจการขายและบริการลดลงจากของป 2557 จำนวน 1,443.74 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 22.31 ในขณะที่ผลการดำเนินงานของป 2557 มีรายไดจากธุรกิจการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากของป 2556 จำนวน 

582.37 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.89 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นทั้งหมดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายไดของ AIT เนื่องจากรายไดของ

บริษัท เคิรซ จำกัด นั้นคอนขางคงที่ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรายไดสามารถวิเคราะหรายไดจากโครงการจากตารางปริมาณ

และขนาดโครงการดังนี้ 
 

   

 2558 2557 2556 

        

   ( )  ( )  ( )  

มากกวา 100 ลานบาท 4 577 10 2,523 14 2,679 

ตั้งแต 50 - 100 ลานบาท 7 479 11 777 22 1,674 

ตั้งแต 20 - 50 ลานบาท 77 2,383 50 1,776 17 597 

ตั้งแต 10 - 20 ลานบาท 40 587 35 510 20 287 

นอยกวา 10 ลานบาท 850 902 709 723 528 533 

จำนวนโครงการ (โครงการ) 978 4,928 815 6,309 601 5,770 

 

 จากตารางเปรียบเทียบรายได ขนาดและจำนวนโครงการจากการขายและบริการ พบวาในป 2558 รายไดสวนใหญ

ของบริษัทมาจากโครงการขนาด 20 - 50 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.36 ของรายไดทั้งหมดของการขายและบริการ ในขณะ

ที่โครงการขนาดเล็กที่มียอดขายต่ำกวา 10 ลาน มีอัตรารายไดรอยละ 18.30 โดยรายไดจากโครงการที่มีขนาดใหญเกิน 50 

ลานบาทขึ้นไปนั้นมีเพียง 11 โครงการ ถือวาเปนสัดสวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับของป 2556 และ 2557 ในขณะที่จำนวนรวม

โครงการที่ไดทำการขายและบริการในป 2558 นั้น สูงกวาของป 2556 และ 2557 โดยมีจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากของป 

2557 ถึง 163 โครงการหรือคิดเปนรอยละ 20.00 แสดงใหเห็นวาในป 2558 ผลจากการลดหรือตัดทอนรายจายของหนวย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาครัฐ เปนสำคัญ ทำใหโครงการขนาดใหญที่เกิดขึ้นนั้นลดลง แตไปลงทุนในโครงการที่มี

ขนาดเล็กกวาแทน 

 สวนผลการดำเนินงานของป 2557 บริษัทมีรายไดจากโครงการขนาดใหญที่มีตั้งแต 50 ลานขึ้นไปนอยกวาของป 2556 

แตอยางไรก็ตามโครงการที่ทำใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นจากรายไดของป 2556 อยางมากคือโครงการขนาด 20 - 50 ลานบาท 

โดยที่มีจำนวนปริมาณโครงการคอนขางมาก ซึ่งโครงการสวนใหญในกลุมนี้เปนของลูกคา บมจ. กสท.โทรคมนาคม และ  

บมจ. ทีโอที สวนรายไดของป 2556 สวนใหญมาจากงานโครงการที่มีขนาด 50 ลานบาทขึ้นไป 

 ในสวนของตนทุนขายและบริการนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะงานโครงการ เชน ตนทุนของงานโครงการของบริษัทใหญ

ประกอบดวย คาใชจายตั้งแตการยื่นแบบและประมูลโครงการ ตนทุนในการซื้ออุปกรณ การซื้อซอฟตแวรและคาจางในการ

พัฒนาระบบ คาจางออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานในสวนดำเนินงานโครงการ เปนตน ตนทุน

ของงานบริการบำรุงรักษาจะประกอบดวย คารับประกันสินคาที่ทำการบำรุงรักษา คาจาง sub-contract ในการดูแลบำรุง

รักษา และคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานในการเดินทางไปบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ ณ สถานที่ทำการของลูกคา 

เปนตน ทั้งนี้ โดยปกติแลว การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนขายและบริการจะแปรผันโดยตรงตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

รายได 

 จากแผนภาพจะเห็นไดวา ในป 2558 บริษัทมีตนทุนขายและบริการลดลงจากของป 2557 จำนวน 1,176.05 ลานบาท

หรือคิดเปนลดลงรอยละ 23.41 ในขณะที่อัตราการลดลงของรายไดจากการขายและบริการเทากับรอยละ 22.31 ซึ่งถือวาลด

ลงในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมาก 
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 สวนตนทุนขายของป 2557 เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 528.20 ลานบาทจากของป 2556 หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.75  

แต อัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายในป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 9.89 เพิ่มนอยกวาอัตราการเปลี่นแปลงของตนทุน 

ในป 2557 เนื่องจากโครงการขนาดใหญที่ประมูลไดมานั้น บางโครงการมีอัตรากำไรขั้นตนคอนขางต่ำ 

 สำหรับตนทุนขายและบริการของบริษัท เคิรซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในป 2558 นั้นมียอดที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก

จากของป 2556 และ 2557 เชนเดียวกับยอดขายเนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่เปนสัญญาโดยมีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา ทำให

ผลกระทบไมเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนัก ตนทุนขายและบริการของบริษัท เคิรซ จำกัด มีจำนวนคิดเปนสัดสวนในงบการเงินรวม

คอนขางนอยและไมมีนัยสำคัญ โดยตนทุนสามารถแยกคาใชจายตามผลิตภัณฑหลักๆ ไดแก 

- ตนทุนของการใหบริการวงจรเครื่อขาย (Local Loop) และอินเทอรเน็ต (Internet) ไดแก คาบริการใชวงจรเครือขาย

ตางๆ ที่เปนแบบ intranet และคาอินเทอรเน็ตในประเทศ และตางประเทศ คาเชาสถานที่สำหรบัวางอุปกรณสำหรับจุด

ตอเชื่อมสัญญาณ (Node) และคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขาย (Local loop) เปนตน 

- ตนทุนของการใหบริการดานศูนยขอมูล (Data Center) ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณที่ติดตั้งในศูนยขอมูล คาไฟฟา 

คาเชาสถานที่ และคาบริหารจัดการในศูนยขอมูล เปนตน 

- ตนทุนของการใหบริการดาน WIFI ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณ WIFI คาเชาสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ WIFI  

คาบริการวงจรเครื่อขายสำหรับเชื่อมอุปกรณ WIFI เปนตน 

- ตนทุนของการใหบริการดาน IP Multimedia ไดแก คาบริการ Air time สำหรับ VoIP คาเสื่อมราคาอุปกรณ IPTV 

เปนตน 

- ตนทุนจากการขายอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกสหรือการขายงานโครงการกับทางภาครัฐและเอกชน ไดแก 

คาอุปกรณอเิล็คทรอนิกสสำหรับซื้อมาขายไป software เปนตน 
 

 จากการที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดและตนทุนขายจากการขายและบริการมีอัตราที่ใกลเคียงกัน ทำใหอัตรา

กำไรขั้นตนตั้งแตป 2556 ถึงป 2558 คอนขางคงที่ ดังแสดงในแผนภูมิขางตนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นตนประมาณรอยละ 22.36 - 

23.65 

 

√“¬‰¥â·≈–μâπ∑ÿπ„Àâ‡™à“√–∫∫·≈–Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 
 รายไดจากธุรกิจใหเชาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร เปนรายไดจากคาใหเชาอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ

คอมพิวเตอร โดยลูกคาของบริษัทเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการและสถาบันการเงิน โดยผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจใหเชาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร สามารถสรุปเปนขอมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้ 
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 จากแผนภูมิขางตน การเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการใหเชา ตนทุนของการใหเชาอุปกรณ และกำไรขั้นตนของการ

ใหเชานั้นจะคอนขางคงที่มาจนถึงป 2557 เนื่องจากไมมีงานโครงการเพิ่มใหมเขามาและยังไมมีสัญญาใหเชาใดหมดอายุ สง

ผลให สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดในชวงป 2556 ถึง 2557 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก แตสำหรับในป 2558 

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดและตนทุนของป 2558 นั้นเปนไปในทิศทางที่แตกตางกันมาก กลาวคืออัตราการเพิ่มขึ้นของราย

ไดคิดเปนรอยละ 68.59 ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนคิดเปนรอยละ 105.24 ทำใหอัตรากำไรขั้นตนนั้นลดลงมาเหลือ

รอยละ 31.71 ในป 2558 จากเดิมที่มีอัตรารอยละ 43.91 ในป 2557 เนื่องจากในชวงตนป 2558 บริษัทไดงานโครงการใหเชา

ระบบงานแกสถาบันการเงินแหงหนึ่ง แตเนื่องดวยอัตรากำไรขั้นตนคอนขางต่ำกวาโครงการใหเชาเดิมจึงทำใหอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของรายไดและตนทุนตางกันมาก 

 

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 
 รายไดอื่นเปนรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแสดงไวในรายไดอื่น โดยสวนใหญมาจากรายไดสงเสริม

การขายซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดซื้อจากผูขายในตางประเทศตามเงื่อนไขสงเสริมการขาย การโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และการโอน

กลับสำรองคาปรับและโอนกลับสำรองผลเสียหายจากคดีความที่เคยบันทึกสำรองไวในปกอนๆ 

 โดยในป 2558 มีรายไดอื่นจำนวน 77.67 ลานบาท ลดลง 26.45 ลานบาทจากของป 2557 ซึ่งมีจำนวนเทากับ 104.12 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25 โดยลดลงสวนใหญมาจาก โอนกลับคาปรับงานลาชาลดลง 12.22 ลานบาท โอนกลับคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ 12.23 ลานบาท และโอนกลับสำรองคาเสียหายจากคดีฟองรอง จำนวน 12.00 ลานบาท ที่ไมมียอดคงเหลือ

ในป 2558 แตสุทธิดวยการเพิ่มขึ้นของคาสงเสริมการขาย 7.74 ลานบาทและดอกเบี้ยรับ 4.06 ลานบาท 

 สวนป 2557 มีรายไดอื่น เพิ่มขึ้นจากป 2556 จำนวน 45.80 ลานบาทโดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดสงเสริมการขาย

จำนวน 19.74 ลานบาท การโอนกลับสำรองคาเสียหายจากคดีฟองรอง จำนวน 12.00 ลานบาท และโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเพิ่มขึ้น 10.05 ลานบาท 
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 คาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 - 2558 สามารถแสดงยอดเปรียบเทียบในแตละปดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยปกติแลวคาใชจายในการขายและบริหารยังคงมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอด

รายได โดยคาใชจายในการขายและบริหารของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 75.74 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอย

ละ 10.22 ตามยอดขายที่ลดลงในป 2558 แตลดลงนอยกวาอัตราการลดลงของรายไดจากการขายและบริการซึ่งเทากับรอย

ละ 22.31 เนื่องจากในป 2558 บริษัทมีรายไดรวมลดลงจากของป 2557 ในขณะที่คาใชจายหลายรายการยังคงเพิ่มขึ้น เชน คา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เก็บเงินไดไมเต็มจำนวน สวนใหญของคาใชจายที่ลดลงจากของป 2557 ไดแก คาใชจายที่

เกี่ยวกับพนักงาน เชนโบนัสพนักงานและคาคอมมิสชั่น เปนตน 

 ในป 2557 ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหารของป 2557 ลดลงจากของป 2556 จำนวน 6.51 ลานบาทหรือคิดเปนลด

ลงรอยละ 0.87 ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดขายและบริการ นั้นกลับเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 9.89 เนื่องจากการ

ลดลงโดยการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาปรับงานลาชา และคาที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงในป 2557 สุทธิดวยการ

เพิ่มขึ้นของคาใชจายที่สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของรายได เชน คาใชจายตางๆของพนักงาน โบนัสพนักงาน คานายหนา และคา

ใชจายสำนักงานอื่น 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดและบริการ (รอยละ) 

2556 2557 2558 
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°”‰√ ÿ∑∏‘·≈–Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ 
 โดยปกติแลวการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิมักจะแปรผันโดยตรงและเปนอัตราที่ใกลเคียงกันกับการเปลี่ยนแปลง 

ของรายไดดังจะเห็นจากแผนภาพขางลางนี้ อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาใชจายซึ่งบางรายการไมไดสัมพันธกัน

ไปในทางเดียวกับรายได ซึ่งจะทำใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดและกำไรสุทธิไมเปนไปในอัตราเดียวกันได ซึ่งในชวง 

ป 2556 - 2558 สามารถสรุปสาระสำคัญทางการเงินไดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบกำไรสุทธิและรายไดในแตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำไรสุทธิสำหรับป 2558 ลดลงจากของป 2557 เปนจำนวน 126.05 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 19.14 ทั้งนี้

เนื่องจากเปนการลดลงตามรายไดรวมที่ลดลงในอัตรารอยละ 20.75 ซึ่งถือวาเปนการลดลงในอัตราที่ใกลเคียงกันมาก อยางไร

ก็ตามรายไดในงบการเงินรวมไดรวมกำไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในหุนบริษัท เคิรซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 

อยูดวย 37.28 ลานบาท ซึ่งถาหากไมรวมผลกำไรจากการขายเงินลงทุนขางตนแลวอัตราการลดลงของรายไดรวมจะเปนลดลง

เปนรอยละ 21.31 โดยความแตกตางของอัตราการลดลงนั้นสวนใหญมาจาก รายไดจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นจาก

การสำรองตางๆ คาเชาอาคารสำนักงานใหญที่ลดลงเนื่องจากทางบริษัทไดทำการซื้อในชวงปลายป 2557 และการไมไดรวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทยอยในไตรมาสที่ 4 ป 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ สงผลใหอัตรากำไรสุทธิของป 2558 เพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 10.10 จากเดิมอัตรารอยละ 9.90 ในป 2557 

10.2 
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9.4 

9.2 

9.0 

แผนภูมิแสดงอัตรากำไรสุทธิในแตละป แผนภูมิแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปกอนเปรียบเทียบ 
กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดรวมเมื่อเทียบกับของปกอน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายไดรวมเมื่อเทียบกับของปกอน (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปกอน (รอยละ) 2556 2557 2558 
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รายไดรวม (ลานบาท) 

คาใชจายในการขายและบริหาร (ลานบาท) 

กำไรสุทธิสวนของผูถือหุนของบริษัท (ลานบาท) 
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 กำไรสุทธิสำหรับป 2557 เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับป 2556 เปนจำนวน 90.94 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

16.02 ซึ่งเปนผลมาจากยอดรายไดรวมในป 2557 เพิ่มขึ้นจากของป 2556 ในอัตรารอยละ 10.43 โดยอัตราการเพิ่มของกำไร

สุทธิสูงกวาอัตราการเพิ่มของรายไดมาจาก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการหนี้สินคาปรับจากคดีฟองรองที่เคยบันทึก

ในป 2556 และไดโอนกลับในป 2557 สงผลใหอตัรากำไรสุทธิของป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 9.90 เพิ่มขึ้นจากของป 2556 ซึ่ง

เทากับรอยละ 9.42 

 

°“√«‘‡§√“–ÀåÕ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π¥â“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π 
 อัตราสวนทางการเงินที่สะทอนผลการดำเนินงานนั้นสามารถพิจารณาไดจากขอมูลทางการเงินดังนี้  

  (  : ) 2558 2557 2556 

 

อัตรากำไรขั้นตน 23.67 22.61 23.91 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 10.80 11.49 11.71 

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร 174.30 282.38 (58.49) 

อัตรากำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 10.10 9.90 9.42 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 19.21 25.74 29.14 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 12.05 14.97 13.65 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 189.73 245.35 280.73 

อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.19 1.51 1.45 

 

 จากตารางขางตน อัตราสวนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ สามารถอธิบายไดดังนี้ 

- อัตรากำไรขั้นตนของป 2558 และป 2556 มีความใกลเคียงกันมากเนื่องจากโครงการสรางตนทุนของโครงการไม 

ตางกัน แตอัตรากำไรขั้นตนของป 2557 ลดต่ำลง เนื่องจากในป 2557 มีงานโครงการขนาดใหญบางโครงการที่มี 

อัตรากำไรในโครงการคอนขางต่ำ เชนโครงการของประกันสังคม ทำใหอัตรากำไรขั้นตนโดยรวมลดลง 

- อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไรของป 2557 และ 2558 มียอดทางดานบวก ทั้งนี้เกิดจากในป 2557 และ 2558 นั้น 

ทางบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไดในอัตราที่สูงกวายอดรายไดที่รับรูเนื่องจากงานที่สงไดทยอย 

สงงานเรียกเก็บเงินในระหวางปแลวจึงทำใหลดยอดลูกหนี้ในชวงสิ้นป แตในป 2556 เปนการรับรูรายไดสำหรับ 

งานโครงการหลายโครงการที่มีกำหนดสงมอบในชวงใกลสิ้นป จึงทำใหจำนวนเงินที่รับรูรายไดสูงกวาจำนวนเงินที่ 

เรียกเก็บจริงได จึงทำใหอัตราสวนเงินสดตอการทำกำไรมียอดติดลบ 

- อัตรากำไรสุทธิของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 และ 2556 เนื่องจากในป 2558 บริษัทมีกำไรจากการจำหนายเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย การไมรวมผลการดำเนินงานของบริษัท เคิรซ จำกัด

ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 4 ป 2558 และการรับรูรายไดจากภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีจากการตั้งสำรองคาใชจายงานลาชาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

- อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2558 ลดลงจากของป 2556 และ 2557 ตามผลประกอบการของกำไรสุทธิท่ีลดลง 

ในป 2558 

- สำหรับอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานในป 2558 ซึ่งมีอัตราสวนยอยอยู 3 อัตราตามตารางขางตนนั้น 

มีทิศทางที่ลดลงเหมือนกันหมดเนื่องจาก การที่มียอดรายไดและกำไรที่ลดลง ทำใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราผล

ตอบแทนตอสินทรัพย และตอสินทรัพยถาวร ยอมลดลง และสงผลใหอัตราการหมุนของสินทรัพยลดลงไปดวยเชนกัน 
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§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬å ‘π 
≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ 
 สำหรับลูกหนี้การคาของบริษัทที่เปนลูกหนี้การคาที่คางเกินกำหนดชำระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจซึ่งมีขั้นตอนและตองใชเวลาสำหรับกระบวนการทำงานภายในองคกร ซึ่งผูบริหารของบริษัทคาดวาจะไดรับชำระ

เงินเต็มจำนวน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดสำรองในงบการเงินมีจำนวนที่เพียงพอ เปนการสำรองจากลูกหนี้ภาคเอกชนที่มี

ยอดคางเกินกำหนดชำระ ทั้งนี้บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ

เงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ประกอบกัน 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 276.27 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 20.93 

เนื่องจากในชวงปลายป 2558 ไดสงมอบงานโครงการที่กำหนดแลวเสร็จจำนวนมากทำใหลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นสูงไปดวย สวน

ลูกหนี้ของป 2556 ที่มีมูลคาสูงกวาของป 2557 และ 2558 นั้นเนื่องจากในชวงปลายป 2556 บริษัทประมูลไดงานโครงการ

จำนวนมากและเริ่มทยอยสงมอบตั้งแตปลายป 2556 จึงทำใหทั้งลูกหนี้การคาและงานระหวางทำของป 2556 สูงกวาของ 

ปอื่นๆ ที่เปรียบเทียบ 
 

 ทั้งนี้ ในการวิเคราะหลูกหนี้ตามจัดประเภทอายุลูกหนี้สามารถแสดงไดดังตารางนี้ 
 

   :   ( )  
  -  2558 2557 2556 2558 VS 2557 2557 VS 2556  
ยังไมถึงกำหนดชำระ 787,587 396,592 599,836 390,995 (203,244) 

คางชำระไมเกิน 3 เดือน 667,251 433,551 897,742 233,700 (464,191) 

คางชำระ 3 - 6 เดือน 51,618 308,327 128,602 (256,709) 179,725 

คางชำระมากกวา 6 - 12 เดือน 38,327 66,211 198,946 (27,884) (132,735) 

คางชำระมากกวา 12 เดือน 98,749 148,037 222,959 (49,288) (74,922) 

 -  1,643,532 1,352,718 2,048,085 290,814 (695,367) 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (51,884) (44,541) (46,981) (7,343) 2,440 

 - ,  1,591,648 1,308,177 2,001,104 283,471 (692,927) 

ลูกหนี้อื่น 4,390 11,588 19,140 (7,198) (7,552) 

 -  1,596,038 1,319,765 2,020,244 276,273 (700,479) 

 

 จากตารางขางตนจะเห็นไดวาในปชวงป 2556 - 2558 ลูกหนี้ที่คางชำระมากกวา 6 เดือนขึ้นไปนั้นลดลงอยางตอเนื่อง 

อันเนื่องมาจากขั้นตอนหรือเงื่อนไขเวลาในการตรวจรับงานและดำเนินการจายเงินของทางหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ไดเสร็จสิ้นแลวเปนสวนใหญ ในขณะที่โครงการใหมๆ ที่ไดสงมอบงานไปแลวนั้น ทางบริษัทไดมีการวางแผน และปฏิบัติงาน

ไดดีย่ิงขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการภายในของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังจะเห็นไดวาในป 2558 ลูกหนี้ที่มี

ยอดคางตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปนั้นลดลงเปนอยางมาก โดยที่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญจะเปนลูกหนี้ที่เปนปจจุบันและคางชำระ 

ไมเกิน 3 เดอืน 

 

 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 
 สำหรับสินคาคงเหลือท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินสวนใหญคือ งานโครงการระหวางทำ ซึ่งยังไมแลวเสร็จ 

ตามเงื่อนไขการขั้นตอนการสงมอบตามสัญญาได ทั้งนี้นโยบายการซื้อสินคาของ AIT นั้นจะทำการสั่งซื้อก็ตอเมื่อไดรับใบสั่ง

ซื้อหรือสัญญาจากลูกคาแลว จึงทำใหไมมีปญหาในเรื่องสินคาคางในคลังสินคาและสินคาลาสมัย สวนคาเผื่อการลดลง 

ของมูลคาสินคาคงเหลือนั้นเปนงานโครงการระหวางทำแตไดมีการระงับงานโครงการออกไป จึงบันทึกสำรองการลดลงของ

มูลคางานระหวางทำ 
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 สวนสินคาคงเหลือที่รวมอยูในงบการเงินรวมของป 2557 ของบริษัท เคิรซ จำกัดนั้น มีจำนวนนอยมากเนื่องจากรายได

สวนใหญเปนการบริการ จึงทำใหปญหาเรื่องสินคาเสื่อมสภาพหรือลาสมัยเนื่องจากเก็บสินคาคงเหลือไวนานนั้นนอยมาก 

 สินคาคงเหลือของป 2558 ซึ่งเทากับ 462.82 ลานบาท ลดลงอยางตอเนื่องจากจำนวน 578.24 ลานบาทและ 

1,215.76 ลานบาท ในป 2557 และ 2556 ตามลำดับ เนื่องมาจาก ในป 2556 บริษัทไดงานโครงการเปนจำนวนมากใน 

ชวงปลายป และยังไมแลวเสร็จตามสัญญา จึงทำใหมีงานระหวางทำจำนวนมาก หลังจากนั้นในชวงตนป 2557 จึงไดสงมอบ

งานโครงการใหแกลูกคา แตในชวงครึ่งหลังป 2557 งบประมาณรายจายของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเริ่มลดลง 

และทรงตัวอยางตอเนื่องจนถึงป 2558 จึงทำใหสินคาคงเหลือซึ่งอยูในรูปงานระหวางทำลดลง 

 

‡ß‘π≈ß∑ÿπ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางบริษัทเหลือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันเพียงเงินลงทุนเดียว ไดแก บริษัท 

ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมลงทุนระหวางบริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จำกัดและ AIT โดยถือหุน 

ฝายละรอยละ 50 บริษัทมีเงินลงทุน 75.00 ลานบาท คิดเปนทุนเรียกชำระรอยละ 75 ซึ่งในป 2558 บริษัทรับรูสวนแบงขาดทุน

ตามวิธีสวนไดเสียในบริษัท ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด เปนจำนวน 8.46 ลานบาท รวมแลวรับรูสวนแบงขาดทุนฯ

สะสม 17.22 ลานบาท 

 ในชวงปลายไตรมาสที่ 3 ป 2558 บริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนในหุนทั้งหมดของบริษัท เคิรซ จำกัด ใหแกผูถือหุนเดิม

โดยมีผลกำไรจากการจำหนายตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม แตมีผลขาดทุนจากการจำหนายเงินลงทุนในงบเฉพาะ

กิจการซึ่งใชวิธีราคาทุน ทั้งนี้สามารถคำนวณเปรียบเทียบดังตารางขางลางนี้ 
 

  (  : )     
มูลคาเงินลงทุน ณ วันที่ ขาย  42,718 108,650 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนป 2557  - (28,333) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ  31,618 80,317 

สวนต่ำกวาเงินลงทุน  11,100 - 

รวมมูลคาสินทรัพยสุทธิ  42,718 80,317 

เงินรับจากการจำหนายเงินลงทุน  80,000 80,000 

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหนายเงินลงทุนป 2558  37,282 (317) 

 

 ผลจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนของบริษัท เคิรซ จำกัด ทำใหเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งไดแก บริษัท  

ออพติกเมช จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เคิรซ จำกัด รอยละ 40 ไมตองนำมารวมในงบการเงินรวมสำหรับป 2558 ดวย 

 

   

  2556 2557 2558  
รายจายลงทุนในอุปกรณสำหรับใหเชา (ลานบาท) 14.37 62.65 268.26 

 

 จากตารางแสดงรายจายลงทุนในอุปกรณสำหรับใหเชาในระหวางป 2556 - 2558 ขางตน บริษัทและบริษัทยอย 

ไดดำเนินการลงทุนในระบบหรืออุปกรณสำหรับใหเชาอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 เงินลงทุนในอุปกรณใหเชาเปนของ 

บริษัท เคิรซ จำกัด โดยเปนรายจายสำหรับการเดินสายและวางระบบโครงขายหรือวงจรสำหรับใหบริการแกลูกคา สวนเงิน

ลงทุนในป 2558 เปนเงินลงทุนในระบบใหเชาสิทธิใชงานแกสถาบันการเงินแหงหนึ่งและลงทุนในอุปกรณใหเชาแกหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง 
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 โดยอุปกรณสำหรับใหเชาและบริการของป 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2557 จำนวน 66.15 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้น 

รอยละ 36.64 เนื่องจากบริษัทไดงานโครงการอุปกรณสำหรับใหเชาและการใหเชาสิทธิใชงานในป 2558 สุทธิดวยการลดลง

ของคาเสื่อมราคาของอุปกรณ สวนการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของป 2557 เมี่อเทียบกับของป 2556 นั้นคอนขางนอย

เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนกับคาเสื่อมราคาอุปกรณนั้นใกลเคียงกัน 

 

√“¬°“√Õ◊Ëπ„πß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ”§—≠ 
 ‘π∑√—æ¬å 
 ในป 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินคอนขางสูงเมื่อเทียบกับของป 2556 เนื่องจาก 

ไดรับเงินเพิ่มทุนและยังไมมีงานโครงการขนาดใหญเขามา ในป 2558 จึงไดนำเงินฝากสถาบันการเงินสวนหนึ่งไปลงทุน 

ในหลักทรัพยเพื่อคาเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงมากกวาผลตอบแทนจากเงินฝากกับสถาบันการเงิน สงผลใหเงินลงทุนชั่วคราว 

- หลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้นในป 2558 จำนวน 504.8 ลานบาท 

 รายไดท่ียังไมเรียกชำระของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 70.16 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 18.81 

เนื่องจากในระหวางป 2558 ไดมีการออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกชำระเงินจากลูกคาที่เคยบันทึกเปนรายไดที่ยังไมเรียกชำระ 

ในชวงสิ้นป 2557 จึงทำใหรายไดที่ยังไมเรียกชำระลดลง สวนรายไดคางรับของป 2556 ที่สูงมากเมี่อเทียบกับของป 2557  

และ 2558 เนื่องจากปลายป 2556 บริษัทมีงานโครงการขนาดใหญ เชน โครงการจัดทำระบบใบแจงหนี้ของ บมจ.ทีโอที 

เปนตน แตยังไมไดแลวเสร็จตามงวดการสงมอบที่ระบไุวในสัญญา 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 62.31 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 74.27 

เนื่องจากการลดลงของคาใชจายจายลวงหนาที่ยกมาจากสิ้นป 2557 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 43.72 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 25.77 

เนื่องจากคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และการลดลงเนื่องจากการไมรวมงบการเงินของบริษัท เคิรซ จำกัดในสิ้นป 

2558 ซึ่งบริษัทฯ ไดจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ป 2558 สวนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณของ 

ป 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับของป 2556 นั้นเนื่องจากในชวงครึ่งหลังของป 2557 บริษัทไดซื้อที่ดินพรอมอาคาร ที่ไดทำ 

การเชาสำนักงานอยูแลวจากผูเชา จึงทำใหที่ดิน อาคารและอุปกรณ สูงขึ้นในป 2557 

 สินทรัพยไมมีตัวตนของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 23.06 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 51.20 

เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในหุนทั้งหมดของบริษัท เคิรซ จำกัด แลวในไตรมาสที่ 3 ป 2558 ทำใหตองนำคาความ

สัมพันธลูกคาที่ไดบันทึกไวในงบการเงินรวมออกจากงบการเงินรวม 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับัญชีของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 16.86 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

112.09 เนื่องจากสวนใหญเปนการบันทึกสำรองคาปรับงานโครงการลาชาจากการประมาณการตามสัญญา 

 

Àπ’È ‘π 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งเปนของบริษัทยอยฯ ของป 2558 ลดลงจากของป 2557 

จำนวน 18.19 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 100.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ป 2558 บริษัทฯ ไดจำหนายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย จึงไมตองนำรายการนี้มารวมในงบการเงินรวมทำใหเงินเบิกเกินบัญชีและกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งเปน

ของบริษัทยอยลดลง 

 เจาหนี้ทรัสตรีซีทไมมียอดคงเหลือในป 2557 และ 2558 เมื่อเทียบกับของป 2556 เนื่องจากในชวงป 2557 และ  

2558 บริษัทไดรับเงินคาหุนจากการเพิ่มทุนและประกอบกับงานโครงการชวงเวลาดังกลาวคอนขางนอยจึงไมไดใชเงินลงทุน 

ในโครงการทำใหไมตองใชบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แตในชวงปลายป 2556 บริษัทไดงานโครงการจำนวนมาก 

และตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง ทำใหตองใชบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งทางบริษัทเลือกใชทรัสตรีซีทเนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยที่คอนขางต่ำ และความผันผวนดานอัตราแลกเปลี่ยนไมสูงมากนัก สงผลใหเจาหนี้ทรัสตรีซีทในป 2556 สูงกวาของ 

ป 2557 และ 2558 
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 ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 238.96 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 59.77 

เมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากในชวงปลายป 2558 ไดสงมอบงานโครงการสูงกวาของ

ชวงปลายป 2557 จึงทำใหมียอดคงเหลือของตนทุนที่ยังไมเรียกชำระของโครงการที่เพิ่งสงมอบสูงขึ้น สวนตนทุนที่ยังไมเรียก

ชำระของป 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากของป 2556 เปนจำนวน 61.75 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 18.27 เนื่องจากในป 2556 

ทางผูขายสินคาหรือบริการหลายรายไดสงใบแจงหนี้เรียกเก็บสำหรับงานที่เพิ่งสงมอบ จึงมีสวนทำใหเจาหนี้การคาของป 2557 

ลดลงเมื่อเทียบกับของป 2556 จำนวน 198 .70 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 22.39 ประกอบกับปลายป 2556 บริษัทมี

งานโครงการเขามามาก จึงทำใหเจาหนี้การคาสิ้นป 2556 คอนขางสูงไปดวย แตในทางกลับกัน สงผลใหตนทุนที่ยังไมเรียก

ชำระของป 2556 ต่ำกวาป 2557 

 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวนน 83.42 ลานบาท 

หรือคิดเปนลดลงรอยละ 61.74 จากของป 2557 เนื่องจากในสิ้นไตรมาสที่ 4 ป 2557 บริษัทยอยไมอาจปฎิบัติตามเงื่อนไข

สัญญาเงินกูยืมระยะยาวในเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงินได จึงทำใหหนี้ระยะยาวตองแสดงในสวนของที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งปทั้งจำนวน แตอยางไรก็ดี ในไตรมาสที่ 3 ป 2558 บริษัทฯ ไดจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จึงไมตองนำ

รายการนี้ของบริษัท เคิรซ จำกัด เขามารวมในงบการเงินทำใหสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสวนของบริษัทยอยลดลง 

 รายไดรับลวงหนาจากลูกคาของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 15.04 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

70.08 เนื่องจากในชวงปลายป 2558 ไดรับเงินลวงหนางานโครงการจางเหมา สวนรายไดรับลวงหนาของป 2557 ลดลง 

อยางมากจากของป 2556 คิดเปน 130.98 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 85.93 เนื่องจากในชวงปลายป 2556 บริษัทไดงาน

โครงการจำนวนมาก และหลายงานโครงการไดมีเงื่อนไขจายเงินลวงหนาใหกับบริษัททำใหรายไดรับลวงหนาของป 2556  

มียอดคงเหลือคอนขางสูง 

 สำรองคาปรับงานลาชาของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 52.52 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นมากกวารอย

ละ 100.0 เนื่องจากตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2558 เปนตนมา บริษัทฯ ไดสำรองเงินคาปรับงานลาชาสำหรับงานโครงการที่ลาชา

กวาที่กำหนดไวในสัญญาจาง สวนสำรองคาปรับงานลาชาในป 2556 นั้นไดลดลงในป 2557 เนื่องจากไดเกิดคาใชจายจริงขึ้น

แลวในป 2557 

 เงินกูยืมระยะยาวของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 79.88 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 

100.0 จากยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากตน ป 2558 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหง

หนึ่งเพื่อลงทุนในงานโครงการใหเชาสิทธิการใชระบบงาน สวนเงินกูระยะยาวจำนวน 39.86 ลานบาทในป 2556 นั้น สวนใหญ

เปนของบริษัทยอยที่กูยืมเงินมาเพื่อสรางโครงขายและวงจรสำหรับใหบริการ 

 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 18.64 ลานบาทหรือคิดเปนลดลง 

รอยละ 42.90 เนื่องจากในป 2558 ไดจายชำระเงินคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินตามงวดชำระที่ระบุในสัญญาซึ่งสัญญา

สวนใหญไดเกิดขึ้นในป 2557 จึงทำใหหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินของป 2557 สูงกวาของป 2556 และ 2558 

 ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นของป 2558 ลดลงจากของป 2557 จำนวน 5.00 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

100.00 อันเนื่องมาจากหนี้สินดังกลาวเปนของบริษัท เคิรซ จำกัด อันเนื่องมาจากการถูกฟองรองคดีโดย บมจ.ทีโอที เนื่องจาก

การขายเงินลงทุนทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ป 2558 จึงไมตองนำประมาณการหนี้สินดังกลาวนี้มารวมในงบการเงินรวม สำหรับ

ประมาณการหนี้สินของป 2557 ซึ่งลดลงจากของป 2556 จำนวน 12.00 ลานบาทนั้นเนื่องมาจาก บริษัท เคิรซ จำกัด ไดทำ

สัญญาค้ำประกันผลเสียหายจากคดีความดังกลาวกับธนาคารจำนวน 12.00 ลานบาท จึงทำใหไดโอนกลับประมาณการหนี้สิน

ที่ธนาคารรับผิดชอบนี้ออกไปในป 2557 

 

 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมของป 2558 เพิ่มขึ้นจากของป 2557 จำนวน 181.05 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น 

รอยละ 6.75 โดยการเพิ่มขึ้นมาจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับ ป 2558 สุทธิดวยเงินปนผลจายในระหวางป 2558 

นอกจากนี้ในป 2558 ไดเพิ่มสำรองตามกฎหมายจนครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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 สำหรับในป 2557 สวนของผูถือหุนรวม เพิ่มขึ้นจากของป 2556 จำนวน 245.14 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 

10.06 โดยเพิ่มขึ้นดวยหตุผลเดียวกับการเพิ่มขึ้นของป 2558 

 

‚§√ß √â“ß‡ß‘π∑ÿπ 
 ความหมาะสมของโครงสรางเงินทุนสามารถพิจารณาจากอัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงินดังตาราง 

ขางลางนี้  

 (Financial Policy Ratio)   

  2558 2557 2556  
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.63 0.55 0.90 

 

 จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของป 2556, 2557 และ 2558 ซึ่งเทากับ 0.90, 0.55 และ 0.63 แสดงใหเห็น

วา แหลงที่มาของเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนมากกวาการกูยืมเงิน ซึ่งสะทอนถึงความมั่นคงของบริษัท โดยสาเหตุท่ีทำให

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนนอยกวา 1.00 นั้น เนื่องมาจากในชวงปลายป 2556 บริษัทไดรับเงินคาหุนจากการเพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก 343,868,180 บาท เปน 1,031,604,485 บาท หลังจากนั้นตั้งแตกลางป 2557 บริษัทยังไมไดมีโครงการขนาด

ใหญใหลงทุนทำใหมีทุนหมุนเวียนสูงมาก และไดนำไปลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาบางสวน 

 

°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 (Financial Policy Ratio)   

  2558 2557 2556  
อัตราสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 63.17 62.36 55.22 

 

 สำหรับอัตราสวนการจายเงินปนผลนั้นคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจากพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ของ AIT ซึ่งเปนสวนที่มีผลการดำเนินงานที่เปนกำไรสุทธิ จะเห็นวาในอดีตทีผานมาบริษัทมีผลกำไรมาตลอดและในขณะ

เดียวกันก็ไดจายเงินปนผลอยางตอเนื่องซึ่งอัตราการจายเงินปนผลที่จายจริงนั้นสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทซึ่ง

กำหนดไวที่ไมต่ำกวารอยละ 40 

 

°“√«‘‡§√“–Àå ¿“æ§≈àÕß 
สำหรับอัตราสวนสภาพคลองจากงบการเงินรวมสามารถแสดงไดดังนี้  

  2558 2557 2556  
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.54 2.65 2.04 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(เทา) 1.94 2.17 1.43 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด(เทา) 0.63 1.22 (0.20) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 2.87 2.94 2.18 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 125 122 165 

อัตราหมุนเวียนสินคาคงหลือ (เทา) 7.56 5.65 5.41 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 48 64 67 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.12 4.36 3.44 

ระยะเวลาการชำระหนี้ (วัน) 116 83 105 

ระยะเวลาการหมุนของเงินสด (วัน) 57 104 127 
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 จากอัตราสวนสภาพคลองของตารางขางตนพบวา ตั้งแตป 2556 - 2558 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองโดยรวมดีขึ้น

เปนลำดับ ไดแก 1) อัตราสวนสภาพคลอง อยูในอัตราสวนที่สินทรัพยหมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียนเกิน 2 เทาโดยตลอด 

2) อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ก็อยูในระดับสูง 3) กำไรสุทธิของบริษัทสามารถกลับมาอยูในรูปของเงินสดดังแสดงจาก

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดที่ไมติดลบ 4) ระยะเวลาเก็บหนี้มีจำนวนวันที่สั้นลงจากป 2556 5) ระยะเวลาการชำระเงิน

เจาหนี้ของป 2558 ยาวนานขึ้น และ 6) Cash cycle ของบริษัทซึ่งแสดงถึงระยะเวลาของกระแสเงินสดตั้งแตจายสินคาใหแก

เจาหนี้ไปถึงสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไดนั้นสั้นลง 

 

§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È 
 ความสามารถในการชำระหนี้ในสวนของงบการเงินรวมพิจารณาไดจากอัตราสวนทางการเงินขางลางนี้  

 (Financial Policy Ratio)   

  2558 2557 2556  
อัตราสวนความสามารถการชำระดอกเบี้ย (เทา) 247.75 213.42 (0.48) 

 

 จากอัตราสวนความสามารถการชำระดอกเบี้ยนี้สะทอนผลการดำเนินงานของ AIT เปนหลักเนื่องจากจำนวนที่เปน 

ตัวเงินของบริษัทยอยนั้นมีจำนวนนอยมากในงบการเงินรวมไมมีผลในการอัตราสวนการวิเคราะห ซึ่งพิจารณาจากกระแส

เงินสดจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดวามีความสามารถในการจายชำระดอกเบี้ยหรือไมนั้น จะเห็นไดวา 

ในป 2557 และ 2558 นั้นบริษัทมีอัตราสวนที่เปนบวกและมีคาอัตราสวนที่สูงมาก นั่นคือมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจาย

ชำระหนี้ดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการมีผลกำไรและสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาได แตในป 2556 มี

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเปนลบเนื่องจากในชวงปลายป 2556 เปนชวงที่บริษัทเพิ่งสงมอบงานและใบแจง

หนี้เพื่อเก็บเงินจากลูกคา ทำใหไมไดรับเงินจากลูกหนี้การคาไดทำในสิ้นป จึงสงผลใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ 

 

¿“√–ºŸ°æ—π¥â“πÀπ‘È ‘π 
 บริษัทมีภาระผูกพันดานหนี้สินและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแบงไดเปน 4 สวนคือ 

1.  

  บริษัทและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะอายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป ซึ่งอยูนอกงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดำเนินงานทั้งสิ้นดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

   /   
 ภายใน 1 ป 8.7 

 1 ถึง 3 ป 15.8 
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2.  

  บริษัทมีสัญญาขายสินคากับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการ และสัญญาใหเชาอุปกรณคาที่ตอง

ใหบริการตามสัญญาในอนาคตและใหบริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซึ่งอยูนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

    
ขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการ 1,582 

ใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคคาที่ตองใหบริการตามสัญญาในอนาคต 348 

 

3.  

  บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและกิจการคารวม (Consortium) โดยบริษัท

เปนผูค้ำประกันเหลืออยูเปนจำนวน 1,088 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม

ปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งภาระผูกพันอยูนอกงบแสดงฐานะการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสามารถ

แยกหนังสือค้ำประกันไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

    
ค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 1,086 

คํ้าประกันการจายชำระเงินใหกับเจาหนี้ 2 

 

4.  

  ในงบการเงินป 2556 บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความจำนวน 17  

ลานบาท อันเนื่องมาจากในป 2555 บริษัทยอยถูกฟองรองในคดีแพงจากบริษัทคูสัญญาใหชำระหนี้คาบริการ

เชื่อมตอโครงขาย Inter Connection Charge จำนวน 16.0 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยจำนวน 1.2 ลานบาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17.2 ลานบาท ตอมาในป 2557 ผูถือหุนเดิมของบริษัทยอยไดใหธนาคารออกหนังสือ 

ค้ำประกันใหแกบริษัทยอยดังกลาวเพื่อค้ำประกันภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรองขางตนเปน 

จำนวน 12.0 ลานบาท บริษัทยอยจึงกลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวเปน

รายไดอื่นจำนวน 12.0 ลานบาท ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการเรียกไกลเกลี่ย ใหการและสืบพยาน  

และยังไมทราบผล 

  อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ป 2558 บริษัทไดจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทยอย ทำใหประมาณ

การหนี้สินดังกลาวจึงไมนำเขามารวมในงบการเงินรวม 

 

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕº≈°“√¥”‡π‘πß“π„πÕπ“§μ 
 ปจจัยเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจคือปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจไดแก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู 

ในสภาวะถดถอย รวมถึงคาเงินบาทที่มีความผกผันคอนขางมากและรวดเร็ว และการเมืองไดแก ตลอดจนความตึงเครียด

ระหวางประเทศที่อาจนำไปสูสงคราม และสถานการณการเมืองภายในประเทศที่ยังคงรอความชัดเจนในหลายประเด็น  

ซึ่งสงผลตอการลดหรือชะลอรายจายภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองการลดภาระ 

เงินลงทุนที่เปนจำนวนเงินที่สูงในครั้งเดียว สงทำใหรูปแบบธุรกิจที่เปนลักษณะการเชาใชหรือจายตามที่ใช (As-a-Service) 

เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทำใหบริษัทตองปรับตัวและหาเครื่องมือทางการเงินเพื่อรองรับกับปจจัยเสี่ยงขางตน 



108 รายงานประจำป 2558 

°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
 

 โดยที่คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เปนเครื่องมือเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของ  

ทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

และไดมีการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอมา สงผลใหไดรับผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียน ประจำป 2558 ในระดับ “ดี” (3 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 588 บริษัท  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัทไดปลูกฝงใหพนักงานทุกฝายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการ

บริหาร และหนวยงานภายนอก บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด โดยหัวหนาทีมตรวจสอบ คือ นายอภินันท  

ศรีปราโมช เพื่อทำการตรวจสอบภายในภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 

 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหา แบงออกเปน 5 หมวด 

ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

3. การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

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

ยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสำคัญที่เปนปจจุบัน การไม 

ริดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเขาประชุมผูถือหุน เปนตน โดยไดกำหนดสิทธิของ 

ผูถือหุนสำหรับการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

1.1  

  บริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแต 

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ บริษัท โดยใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูใน

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันนั้น (Record Date) ซึ่งวันที่คณะ

กรรมการกำหนด (Record Date) ตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน แตตองไมกอน

วันที่คณะกรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อ 

ผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุม (Record Date) แลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

  ป 2558 บริษัทไดจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้ง ที่1/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558  

เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิม โรงแรมเรดิสัน) 

กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยกรรมการและ 

ผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมครบทุกทาน เพื่อตอบคำถามผูถือหุน โดยมี นายกฤษดา เลิศวนา และ  
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น.ส.อัปษร วิลาสศักดานนท ผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายนิพัธ ปนแสง จากบริษัท 

สำนักกฎหมาย นิพัธ ปนแสง จำกัด เปนผูสังเกตการณดำเนินงานและนับคะแนนในการประชุม ซึ่งประธานได

ดำเนินการประชุมครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ 

1.2  

  บริษัทไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลัก

ทรัพยเปนผูดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมโดยมี

คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ เพื่อเปนขอมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะ

กรรมการ บริษัทไดสงรายงานการประชุมที่ผานมาซึ่งมีรายละเอียดครบถวน รายงานประจำป พรอมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุม เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไวชัดเจน โดยกำหนดจัดสง

ใหผูถือหุนลวงหนา มากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน กอนวันประชุม 

3 วันเพื่อเปนการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว กอนการ

เขารวมประชุม และไดนำขอมูลเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท (http://www.ait.co.th) กอน

วันประชุมลวงหนาทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนหรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมรวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขา

รวมประชุมผูถือหุน 

1.3  

  เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมการประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทานใดทานหนึ่งเขารวมประชุม โดยบริษัทไดระบุรายชื่อไวใน

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกำหนดเพื่อใหเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู

ถือหุน โดยบริษัทยังไดเผยแพรแบบหนังสือแบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมรายละเอียดและขั้นตอนการมอบ

ฉนัทะตางๆ บนเว็บไซตของบริษัท http://www.ait.co.th กอนวันประชุมลวงหนา 

1.4  

  บริษัทมีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขา 

รวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อให

ผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมประชุมไดอยางสะดวก และในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดอำนวยความ

สะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ในดานการจัดสถานที่ประชุมและเวลาที่เหมาะสมตอการประชุม

ผูถือหุนรวมถึงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับใหความสะดวกเปดรับการลงทะเบียนกอนกำหนดเวลา

ประชุม 1 ชั่วโมง พรอมจัดเลี้ยงอาหารวางรับรองแกผูถือหุนที่เขารวมการประชุม 

1.5  

  กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือ

หุนซึ่งตองลงมติในแตละวาระประชุม ตามขอบังคับของบริษัทแตละวาระอยางชัดเจน พรอมเปดโอกาสใหผูเขา

รวมประชุมสอบถาม หรือเสนอแนะขอคิดเห็นในแตละวาระโดยผูบริหารจะตอบคำถามอยางชัดเจนในทุก

คำถาม ทั้งนี้ประธานดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุม และจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงผู

ถือหุนทราบลวงหนาในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายกงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และ

สรุปผลการลงคะแนนเสียงไวอยางชัดเจน ในการประชุมผูถือหุนประจำป 2558 บริษัทไดนำระบบ E-Voteing 

และการลงทะเบียนโดยใช Barcode เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมุงเนนใหมีการประชุม

อยางโปรงใสตามหลักการกำกับกิจการที่ดี นอกจากนี้ ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจัดใหมีการลงมติเปนแตละ

รายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการแตงตั้งกรรมการ 

  ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระ เชน ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเปน

ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอม

บันทึกไวในรายงานการประชุม 
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1.6  

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

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

บริษัทตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

เกี่ยวของ ซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี 

คณะกรรมการฝายบริหารจึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ และวิธีการรายงานมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร 

และบุคคลที่มีความเกี่ยวของดังนี้ 

1. ใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกของการดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และ

สงใหเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการและจัดเก็บ 

2. ใหเลขานุการจัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจ

สอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น เพื่อใหคณะกรรมการทำการตรวจสอบโดย

ผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยใหหลัก

เกณฑและแบบฟอรมการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 

  ในการประชุมผูถือหุนหากกรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด 

กรรมการ ทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

1.7  

  บริษัทจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแตละวาระอยางละเอียด ซึ่ง

รวมถึง บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดำเนินการ

ประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังไดคำถาม คำตอบ และผลการ

ลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อ

กรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม โดยจัดสงใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยภายในกำหนด 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท http://

www.ait.co.th ใหผูลงทุนรับทราบ 

 

2 °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π 
 คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

2.1  

  บริษัทไดแจงระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปและเอกสารประกอบตางๆ ของบริษัทประกาศ

ผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท http://www.ait.co.th อยาง

นอย 30 วันกอนวันนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนรายยอยและผูสนใจอื่นไดรับทราบขอมูลดังกลาว และ

เนื่องจากผูถือหุนของบริษัทเปนทั้งคนไทยและชาวตางชาติ บริษัทจึงไดจัดทำเว็บไซต 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนในการสื่อสารสำหรับผูลงทุนทุกกลุมและเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูลงทุน

ตางชาติ พรอมทั้งสงคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไดผานทางเวบไซตของบริษัท  

หรือทางอีเมล ir@ait.co.th 
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2.2   

  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 

 

  ซึ่งขอคำถาม ขอติชม และขอเสนอแนะตางๆ จะถูกสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแกไข

ปรับปรุง โดยมีการติดตามความคืบหนา หากแลวเสร็จหนวยงานที่รับผิดชอบจะแจงผลการดำเนินงานให 

ผูติดตอทราบ 

 

2.3 

 

  เพื่อประโยชนสวนตน หรือผูอื่นโดยมิชอบ และกำหนดใหผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอรม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามระเบียบการดูแลการใชขอมูลภายในนอกจากมาตรการที่เปนขอกำหนดของกฎหมาย

แลว นอกจากนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท(ตามแบบฟอรม 59-2) จะถูก

นำเปนวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส 

  ย่ิงไปกวานี้บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซื่อสัตยและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตอ

ลูกคา คูคา ผูลงทุน และผูถือหุน โดยกำหนดแนวทางไวในจรรยาบรรณของบริษัทใหกรรมการผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหขอมูลและขาวสารที่สำคัญถูกเปดเผย มีการเขาถึง

แหลงขอมูลขาวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ โดยหากฝาฝนเปนความผิดอยางรายแรงและอาจ

ถูกลงโทษทางวินัย 

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

ดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของ

บริษัท 

2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนำความลับและ/หรือขอมูลของบริษัทไป

เปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทาง

ออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย

ของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่นใด โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของ

บริษัท อันอาจกอใหเกิดความ เสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกำหนดนี้ใหรวม

ความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท

ดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับ ดังกลาวจะถือวาไดกระทำผิดอยางรายแรง 

4. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารระดับตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของตนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกำหนดขอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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5. บริษัทจะกำหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

6. บริษัทเปดเผยการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร ครบถวน ถูกตอง ไวในรายงานประจำปตาม

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

7. บริษัทดำเนินการสงหนังสือเวียนแจงผูบริหารเพื่อทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน

สาระสำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใน

ชวงกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณะชนและหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปน

สาระสำคัญนั้นตอบุคคลอื่น นอกจากนี้ เพื่อใหพนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใช

ขอมูลภายในองคกร บริษัทไดระบบแนวทางดังกลาวเพิ่มเติมในคูมือพนักงาน 
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  บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ และมีนโยบายที่จะดูแลใหความมั่นใจ โดยจัดใหลำดับความ

สำคัญแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งแกผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอยาง

เหมาะสม และจะใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่เพื่อใหกิจการของ

บริษัทดำเนินไปดวยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดจัดให

มีคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบดวยจรรยาบรรณของผูบริหารตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และจรรยาบรรณพนักงาน

ขึ้นเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงใหทราบโดยทั่วกันเพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดปฏิบัติโดยทั่วกันและ

กำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่กำกับดูแลสงเสริมใหมีการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมี

สวนไดเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติเปนไปไดดวยดี บริษัทไดใหขอแนะนำปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้ 

  “เนื่องจากไมมีคูมือจริยธรรมใดๆ ในโลกนี้ที่จะบรรยายความประพฤติที่ควรกระทำหรือควรละเวนไวไดโดย

ครอบคลุมครบถวนในทุกสถานการณ และคูมือจรรยาบรรณก็ไมมีวัตถุประสงคที่จะลงลึกในรายละเอียดเชนนั้น ดังนั้น

บริษัทฯ จึงพึ่งวิจารณญาณของพนักงานทุกคนในการใครครวญวาสิ่งใดการใดเปนเรื่องควรประพฤติหรือควรละเวนเสีย

ในสถานการณท่ีเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเอง ถาหากพนักงานคนใดมีความขัดของสงสัยในการใชวิจารณญาณของตนวา

ควรจะกระทำการใดหรือไม บริษัทมีขอแนะนำเบื้องตนวาพนักงานควรตั้งคำถามตอไปนี้แกตนเองเพื่อประกอบการใช

วิจารณญาณของตน 

• การกระทำของทานชอบดวยกฎหมายหรือไม? สอดคลองกับกฎระเบียบของบริษทัหรือไม? 

• ทาน “รูสึก” วาการกระทำของทานสมควรหรือไม? ทานคิดวาทานสามารถอธิบายเหตุผลใหพนักงานคนอื่นๆ 

ของบริษัทฯ หรือผูมีอำนาจกำกับดูแลยอมรับการกระทำของทานไดหรือไม? 

• ทานจะอธิบายชี้แจงการกระทำของทานตอสารธารณะชนไดหรือไมถาการกระทำของทานกลายเปนขาว

หนังสือพิมพ?” 

 

  จรรยาบรรณ : กำหนดเพื่อใหผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และ

สังคมสวนรวม ดังนี้ 

 : 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพื่อทำใหมั่นใจไดวาในการตัดสินใจและกระทำการใดๆ 

มีการคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวมแลว 

2. ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรู ความชำนาญ ความมุงมั่น และดวยความระมัดระวัง ตลอดจนการ

ประยุกตใชความรูและทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอยางเต็มความสามารถ 
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3. รายงานสถานภาพขององคกรสม่ำเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง 

4. ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ขององคกรซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 

5. ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงทางการคา 

6. ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร 

 

 : 

1. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงาน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกำหนด 

2. ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสกับพนักงานอยางทั่วถึงและ

สม่ำเสมอ 

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

หรืออาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน 

4. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และทรัพยสินของ

พนักงานอยูเสมอ 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน 

 

 : 

1. จำหนายสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานตลอดเวลา 

2. เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

3. ใหรับประกันบริการ ภายใตเงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม 

4. ไมสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาโดยทราบวาสินคาและบริการนั้นมีขอบกพรองเสียหาย 

5. จัดระบบเพื่อใหลูกคามาสามารถแจงเกี่ยวกับสินคาและบริการ และสามารถตอบสนองอยางรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนำมาใชประโยชนแกตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองรีบดำเนิน

การแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

 

 /  : 

  นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย  

เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัตดิังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  

จะตองรีบแจงใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

2. ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ลูกหนี้และ/หรือเจาหนี้ 

3. รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 

 

 : 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

2. ไมทำลายชื่อเสียงและกลาวหาคูแขงทางการคา หรือผลิตภัณฑของบริษัทคูแขงดวยความไมสุจริต และ 

ปราศจากขอมูลความจริง 

3. ไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 
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 : 

1. ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมสวนรวม 

2. คืนผลกำไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

4. ปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

5. ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย 

หนวยงานกำกับดูแล 

 

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

  รวมถึงขอมูลท่ัวไปตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เชื่อถือได และทันเวลา 

โดยมีคำอธิบายอยางมีเหตุผล พรอมตัวเลข สนับสนุนทั้งในดานผลการดำเนินงาน นโยบาย และแนวโนม 

ในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการเปดเผยในรายงานประจำป ในแบบแสดงรายการขอมูล

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

อังกฤษ เพื่อเผยแพรแกผูลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดรับทราบสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน

ตามกฎหมาย ขอกำหนดตามเกณฑของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยรายงานทางการเงิน 

ทุกฉบับจะไดรับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

 

4.2  

  ไมวาจะเปนนโยบายการกำหนดราคาระหวางกันไมวาจะเปนกรณีการซื้อขายสินคาระหวางกัน เงินให 

กูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้ และเจาหนี้การคาในกิจการที่เกี่ยวของ

กัน การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน การค้ำประกัน และการใหหลักประกันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อให 

ผูลงทุนและผูถือหุนของบริษัทไดรับทราบขอมูลและความโปรงใสโดยละเอียด ภายใตมาตรการอนุมัติการทำ

รายการระหวางกัน โดยบริษัทและบริษัทยอยจะมีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่มี 

ผลประโยชนรวมกัน ตองดำเนินการภายใตเงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการคาโดย

ทั่วไป เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันที่เขาเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทยอย บริษัทรวม ผูมีอำนาจควบคุม หรือผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปน 

ผูพิจารณา และดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยครบถวน 

และเปนไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

5. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ 
5.1   

  โครงสรางการจัดการบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อการแบงอำนาจ

หนาที่ใหชัดเจน ซึ่งจะทำใหการกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากำหนดเปาหมายของบริษัทและกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจ

หนาที่ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

และประธานเจาหนาที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกำหนดนโยบายทิศทาง และกลยุทธใน 

การดำเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผูสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและ
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พิจารณาคาตอบแทน พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการยอยชุดตางๆ กรรมการผูจัดการใหญ 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นยังรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน 

ผูบริหารและพนักงานในรูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปโดยรวม แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน ทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกครั้ง โดยบริษัทไดวาจางบริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด ซึ่งเปนหนวยงานจาก

ภายนอก โดยมีนายอภินันท ศรีปราโมช เปนหัวหนาทีม ทำหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจำทุกไตรมาส และมีคุณวรวิทย วัฒนกุลจรัส ตำแหนง เลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยตรง โดยผูตรวจสอบภายในไดสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

และรายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง/ขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาการควบคุมภายในแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 

5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสาร

สนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 

5.2  

  โครงสรางของคณะกรรมการ กำหนดตามขอบังคับของบริษัทในขอ 14 ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 

อยางนอย 5 ทาน ซึ่งเปนบุคคลผูมีประสบการณในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ

ของบริษัทมีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  

7 ทาน คิดเปนรอยละ 36 ในจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 36  

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจำนวนกรรมการอิสระเปนไปตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

5.3  

  บริษัทจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

ทุกสิ้นป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 

ผูจัดการใหญถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล ไมสามารถเปดเผยได การปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ มีเกณฑการประเมินเปน 3 สวนดังนี้ การประเมินผลจากตัวชี้ วัดจากผล 

การดำเนินงาน, การประเมินดานความเปนผูนำ, การประเมินดานการบริหารงบประมาณและโครงการตางๆ 

ผลการประเมินดังกลาวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

5.4  

  คณะกรรมการตระหนักวาคุณภาพขององคกรจะสะทอนออกมาจาก พนักงานผูปฏิบัติงาน ความเจริญ

เติบโตที่ ย่ังยืนของบริษัท ขึ้นอยูกับการสรางบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อสงตอภารกิจ และสืบทอด

เจตนารมณของผูกอตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององคกรตอไปจากรุนสูรุน จึงไดมอบนโยบายใหฝายบริหาร

ใหความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเปาหมาย

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
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  บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญทุกระดับใหเปนไป

อยางเหมาะสมและโปรงใส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเปนกลางไมมี

สวนเกี่ยวของกับการเมือง มีความเขาใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท เปนอยางดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ/กรรมการผูอำนวยการ 

  เมื่อตำแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการวางลง หรือ ผูที่อยูใน

ตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงได บริษัทฯ มีระบบใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดบั

รองเปนผูรักษาการในตำแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม 

หลักเกณฑที่บริษัทกำหนด และตองเปนผูมีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ  

ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ เพื่อนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน 

2. ผูอำนวยการ 

  เมื่อตำแหนงระดับผูบริหารตั้งแตผูอำนวยการขึ้นไปวางลง หรือผูที่อยูในตำแหนงไมสามารถ

ปฏิบัติ หนาที่ในตำแหนงได บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดตำแหนง ดังนี้ 

1. วิเคราะหสถานการณการประกอบธุรกิจของบริษัท ดานกลยุทธ นโยบาย แผนลงทุน แผนการ

ขยายตัว 

2. ประเมินความพรอมของกำลังคนใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. กำหนดแผนการสรางความพรอมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทด

แทนคนที่ลาออก 

4. สรางแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมไวลวงหนา กอนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก

กอนเวลา 

5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปราถนาของ 

พนักงานในตำแหนงนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

7. ใหเครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพนักงาน 

 

5.5  

  คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทใหถูกตองและ

เพียงพอ และกำกับดูแลใหบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงาน 

การเงินใหถูกตองเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพโดย

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแตงตั้ง/โยกยาย/เลิกจาง หัวหนา 

หนวยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี พิจารณาความเปนอิสระ ประชุมกับผูสอบบัญชี

มากกวา 1 ครั้งตอป โดยไมมีฝายจัดการ พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงใหเปนไป

ตามเกณฑ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจำป ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตวจสอบมีการประชุมตามวาระจำนวน 5 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวม

ประชุมของกรรมการแตละทานตามตารางดังนี้ 
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 2556 2557 2558  

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 7/7 6/6 5/5 

2. นายพงษเทพ ผลอนันต 7/7 6/6 5/5 

3. นายศรีภพ สารสาส 6/7 5/6 5/5 

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาการกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอ 

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน หากผูถือหุนไดพิจารณาแลววามีความเหมาะสมโดย

คำนึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากคณะกรรมการฯ และอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของอุตสาหกรรม

เดียวกัน จะอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการใน

ระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถและความรับผิดชอบ

ตอกรรมการ โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดป 2558 แสดงไวในตารางเรื่องโครงสรางการ

จัดการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทนมีการประชุมตามวาระจำนวน 2 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้ 
 

   

 2556 2557 2558  

1. นายพงษเทพ ผลอนันต 4/4 2/2 2/2 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 4/4 2/2 2/2 

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

4. นายสุรพร รักตประจิต 4/4 2/2 2/2 

5. นายศรีภพ สารสาส 3/4 2/2 2/2 

 

5.6  

  การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงจะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ

เชน ความรู ความสามารถและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ สำหรับการพิจารณาสรรหาผูบริหารนั้น  

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถ และประสบการณ ในการคัดเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการฯ มุงเนนความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขามาดำรงตำแหนงกรรมการ บริษัทฯ 

มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อชวยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูสมัครหรือกรรมการที่ครบ

กำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการดังกลาว 

 

5.7  

  บุคคลที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถและมีความพรอมในการ

ทำงานในหนาที่ของตนเองและมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้ง

ตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทฯ 

จากผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกำหนด 

2. มีความรู ทักษะ หรือประสบการณในอุตสาหกรรมทางดานไอที หรือดานการเงินการบัญชี การบริหาร 

หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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3. สามารถอุทิศตนใหอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหนาที่เพื่อผล

ประโยชนของบริษัทฯ และเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถือหุนไดทุกครั้ง ยกเวนกรณี

จำเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย 

4. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม

ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

 

5.8  

  คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอยางนอย 5 ครั้งตอป โดยกำหนด

วันประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป และแจงใหคณะกรรมการแตละทานทราบ การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดกำหนดไวลวงหนาอยางนอยปละ 5 ครั้ง ในกรณีพิเศษประธานจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุม

เพิ่มเติมตามความจำเปน โดยในแตละครั้งกำหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด กรณีมีเหตุจำเปนที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได จะตองแจงใหบริษัททราบลวงหนา

กอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน การกำหนดจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่

ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทไดคำนึงถึงความสะดวก

ในการเขารวมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญของบริษัท มีการกำหนดวาระการประชุมลวงหนาที่

ชัดเจนเปนระเบียบวาระ พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมใหแก

กรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวน นอกจากนี้บริษัทยังมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานที่รับรองแลว เพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได 

  ในการประชุมประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ

บริษัทภายหลังจากผูสอบบญัชีของบริษัทไดสอบทานงบการเงิน หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทเสร็จ

แลว และเพื่อใหกรรมการไดอภิปราย ซักถาม และชี้แนะในประเด็นสำคัญแกฝายบริหาร กรรมการทุกทานมี

ความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ทุกประการ 

  ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง โดยมีสถิติการเขารวมประชุมของ

กรรมการแตละทานในป 2556-2558 ดังนี้ 
 

  /   
    
 2556 2557 2558  2558  

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 5/8 6/6 6/6 เขารวมประชุม 

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

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

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

5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 8/8 5/6 6/6 - 

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

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

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

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

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

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

เลขานุการบริษัท : นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส 
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  ทั้งนี้ ในป 2558 ไดมีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโดยเปนระเบียบวาระที่สำคัญ เชน 

พิจารณางบการเงินบริษัท กำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป กำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ

บริษัทประจำป จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไร กำหนดการจายเงินปนผล วันประชุมใหญ

สามัญผูถือหุน วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม ประเมินการปฏิบัติตามหลัก

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำป 2558 แผนงบประมาณประจำป 2558 กำหนดวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทประจำป 2558 ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทเขารวมการประชุมดวยทุกครั้ง โดยเปนผูบันทึก

รายงานการประชุมและจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งใหคำ

แนะนำในดานกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้รายงานการประชุมครอบคลุมสาระสำคัญตางๆ อยางครบ

ถวนและเปนมติเอกฉันททั้งหมด โดยมีการตอบขอซักถามและคำชี้แจงเพิ่มเติมของฝายจัดการ รวมถึงขอคิด

เห็นของกรรมการไวอยางชัดเจนและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

 

5.9  

  บริษัทไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนิน

งานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงเนนนำผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

เห็นชอบแบบประเมินผลตนเอง และใหคณะกรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำป 2558 โดยมี

เกณฑในการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบดวย 6 หัวขอคือ โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ

กรรมการ/บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/การประชุมคณะกรรมการ/การทำหนาที่ของ

กรรมการ/ความสัมพันธกับฝายจัดการ/การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ซึ่งผลการ

ประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท มี

สวนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนธุรกิจ โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการมีความ

เหมาะสมโดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 91 โดยผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

  บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อ

ชวยใหคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหวางปที่ผานมา และ

เพิ่มประสิทธิภาพผลการทำงาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคลองกับหลักการกำกับดูแล

กิจการและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองปละ 1 ครั้ง โดยในป 2558 เลขานุการไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ใหแกกรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยตนเองของกรรมการรายบุคคล 

 

5.10  

  ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2558 ของบริษัทกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการในระดับที่เหมาะสม

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกลเคียงกัน เพื่อจูงใจ และใหเกิดความเหมาะสมตอความรูความ

สามารถ และความรับผิดชอบในรูปของเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน สำหรับคาตอบแทนแกคณะ

กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเชนกัน สำหรับกรรมการ

ซึ่งดำรงตำแหนงเปนกรรมการชุดยอยจะไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยดวย ซึ่งมีรายละเอียดคา

ตอบแทนเปนอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลง

ตามตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร 
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5.11  

  คณะกรรมการไดจัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการตางๆ เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทตางๆ สำหรับกรรมการใหมไดรับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ขอมูลท่ี

เกี่ยวของ กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ พรอมสงมอบเพื่อเปนคูมือกรรมการ สำหรับป 2558 บริษัทไมมีการแตง

ตั้งกรรมการบริษัททานใหม แตถาเมื่อมีกรรมการใหม จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยคณะกรรมการบริ

ษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ และกรรมการ ผูจัดการ สรุปขอมูลตางๆ ใหกรรมการใหมไดรับทราบ 

พรอมทั้งมอบขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนรวมไปถึงบันทึกการประชุมตางๆ ที่ผานมา กำหนดใหกรรมการใหม

เขาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อใหเขาใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ 

กลยุทธในการดำเนินงานจากกรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ป 2558 บริษัทฯ ยังไมมีกรรมการใหม

เขามา 

 

5.12  

  คณะกรรมการมีนโยบายในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก

กรรมการ เพื่อใหมีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน และภายนอก

บริษัท โดยกรรมการทุกทานตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเขาใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ คณะ

กรรมการใหความสำคัญในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรตางๆ หรือพัฒนาความรูความสามารถ 

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) (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารบริษัทหนา 11-17) 

 



121บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ (Corporate Social Responsibility Report) 

 รายงานฉบับนี้บริษัทเปดเผยขอมูลตามแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยโดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 

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

รับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

บริษัทอยางเปนรูปธรรม โดยคณะเจาหนาที่บริหารครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัตินโยบายความรับ

ผิดชอบตอสังคมของบริษัทดังนี้ 

1)  บริษัทใหความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการ

ไมเลือกปฏิบัติโดยสงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก 

2)  บริษัทมีการกำกับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง 

และการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดำเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย 

3)  บริษัทมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด เชน มีมาตรการลดผล

กระทบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่

บริษัทประกอบกิจการอยู 

4)  บริษัทมีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรมใสใจในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม 

5)  มุงเนนการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคามีความจริงใจตอการจัดการขอ

รองเรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามที่จะแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองคกร ผูจัดหาสินคา 

โดยมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ย่ังยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

6)  บริษัทจะพิจารณาความตองการของชุมชนและสงเสริมบุคลากรเพื่อเปนหุน

สวนกับผูมีสวนเกี่ยวของในทองถิ่นรอบสถานประกอบการในดานการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีสวนใน

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้นพรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมทำงานอาสาสมัคร 

และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

7)  บริษัทมีนโยบาย กลยุทธ การสงเสริมการปฏิบัติงานของผูนำ พนักงาน ตลอดจนการวางแผน

บริหารความเสี่ยงที่ตอตานการทุจริต นอกจากนี้ยังมีนโยบายสงเสริมผูที่เกี่ยวของใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต

ทั้งนามธรรมและรูปธรรม เนื่องจากบริษัท เคิรซ จำกัด เปนบริษัทยอยของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยดังกลาวจะปฏิบัติดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี

สวนไดเสียเชนกัน 

 

«‘ —¬∑—»πå (Vision) 
 “AIT จะเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคมดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย เพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารและการบริการไดทุกที่ ทุกเวลา” 
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æ—π∏°‘® (Mission) 
ç§«“¡ ”‡√Á®¢Õß∑à“π§◊Õ§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‡√“é 
 

  

 เปนที่หนึ่งในใจลูกคา ดวยทีมงานมืออาชีพ มองผลประโยชนและผลสำเร็จของลูกคาเปนสำคัญ 
 

  

 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ และสรางความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว 
 

  

 สรางความเชื่อมั่นและใหผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน 
 

  

 สรางความไววางใจตอพันธมิตรทางธุรกิจที่พรอมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปดวยกัน 
 

  

 ตอบแทนสังคมดวยการสรางดิจิตัลเพื่อสังคม 

 

 

หลักเกณฑในการพิจารณาผูมีสวนไดเสียของบริษัทดังนี้ 

1. บริษัทกำหนดกรอบกระบวนการประกอบธุรกิจ โดยการใชหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคา เพื่อใชเปนแนวทางในการ

บงชี้ผูมีสวนไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงระหวางกัน 

2. บริษัทบงชี้ผูมีสวนไดเสียและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ตามกรอบกระบวนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว รวม

ถึงพิจารณาผลกระทบที่มีระหวางกันจากกระบวนการประกอบธุรกิจ ซึ่งทำใหบริษัทมองเห็นผูมีสวนไดเสียในแตละจุด

ของกระบวนการและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมในมิติตางๆ  

      
 - ผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน - ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ปละ 1 ครั้ง ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับ 

  ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสม - จายเงินปนผลตามนโยบาย ดูแลกิจการของบริษัทและ 

 - ปฏิบัติและใหขอมูลตอผูถือหุน - จัดการพบปะนักลงทุนเปนประจำป ปละ ภายใตกรอบความรับผิดชอบ 

  อยางเทาเทียมกัน  4 ครั้ง (Opportunity Day) และยังมี ตอสังคม 

    เจาหนาที่ IR ของบริษัทคอยตอบคำถาม 

    ทางโทรศัพทผูถือหุนและ นักลงทุน  

 - การดำเนินงานเปนไปอยาง - การใหนักวิเคราะหหรอืผูลงทุนเขารวม 

  โปรงใสเปนธรรม  พบปะกับผูบริหารเพื่อสอบถามขอมูล 

    ที่เปนประโยชน 

   - ใหขอมูลผานชองทางตางๆ อยางครบถวน 

    เทาเทียม โปรงใส และทันการณ  
 - การดำเนินงานเปนไปอยาง - ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับ 

  โปรงใสเพื่อใหองคกรเติบโต - ใหความสำคัญกับธุรกรรมที่เปนรายการ ดูแลกิจการของบริษัท 

  อยางยั่งยืน  เกี่ยวโยง 

 - การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย - ใหขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน ทันเวลา 

  ทุกกลุมอยางเปนธรรม - มีสวนรวมในการกำกับดูแลกิจการ 

   - พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการปฏบิัติ 

    หนาที่กรรมการ ดำเนินธุรกิจตามหลัก 

    การกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
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 - คาตอบแทนที่เหมาะสม - สำรวจการจายผลตอบแทนของตลาด ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปน 

    อยางสม่ำเสมอทุกป ธรรม พัฒนาพนักงานอยางตอ 
 - สวัสดิการที่เหมาะสม - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต,  เนื่องใหคาตอบแทนและผล 
    ประกันสุขภาพ ประโยชนอื่นๆ ที่สามารถเทียบ 
 - ความมั่นคงและกาวหนาในงาน - สรางแผนสรรหาพนักงานและพัฒนา เคียงไดกับบริษัทชั้นนำที่อยูใน 
    ฝกอบรมไวลวงหนาโดยจัดทำเปน อุตสาหกรรมเดียวกันการจัด 
    รายบุคคล สภาพแวดลอมในการทำงาน 
 - ใหความสำคัญตอการพัฒนา - ปฐมนิเทศพนักงานจัดใหมี Training ใหมีความปลอดภัย 
  ความรูความสามารถของ  สำหรับพัฒนาความรูความสามารถ ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการ 
  พนักงาน โดยใหโอกาสพนักงาน  ตลอดจนการอบรมดานเทคนิคทั้งในและ ทำงานอยางมีประสิทธิผล 
  อยางทั่วถึง  ตางประเทศสำหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
    และมีการปรับคาตอบแทนใหเหมาะสม 
    ตามวิชาชีพ 
 - ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการ - จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปของ 
  ทำงานใหมีความปลอดภัยตอ  พนักงานโดยอำนวยความสะดวกใหทีม 
  ชีวิต รางกาย สุขอนามัย และ  แพทยจาก รพ.พญาไท 2 และติดตามผล 
  ทรัพยสินของพนักงานเสมอ  การรักษาหลังจากการตรวจสุขภาพจัดให 
    มีการอบรมพิเศษใหความรูเรื่องการเตรียม 
    ตัวสำหรับเหตุไฟไหมในป 2558 
   - ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในสำนักงาน 
    ใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานของ 
    แตละฝาย  

 - สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา - ทำความเขาใจลูกคา และใหคำปรึกษา มุงเนนการนำเสนอบริการและ 
    รวมทั้งจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง 
 - ความพรอมในการรับฟงและ - มี Hot-line สายตรงสำหรับรับฟงปญหา ความตองการลูกคา รวมถึงการ 
  ตอบสนองตอความตองการของ  เพื่อแจงผูที่เกี่ยวของเขาไปแกปญหาให พัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
  ลูกคา  ลูกคาไดทันทวงที ใหสามารถตอบโจทยลูกคาได 
   - การจัดสัมมนาใหกับลูกคาโดยการให ในทุกดาน 
    ผูบริหารเขาไปมีสวนรวมกับลูกคา 
 - มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ - ดำเนินธุรกิจตามขอกำหนดทางจริยธรรม 
  กับลูกคา เชนรักษาความลับ  อยางเครงครัด 
  ของลูกคา  

 - ดำเนินธุรกิจรวมกันบนพื้นฐาน - จัดงานสัมมนาคูคาประจำปเพื่อรักษา ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา 
  ความเปนธรรม  ความสัมพันธอันดีตอกัน และปฏิบัติตามสัญญา 
  สรางความไววางใจ 
  ความสัมพันธและความรวมมือ 
  ที่ดีตอกัน   

 - ดำเนินธุรกิจรวมกันบนพื้นฐาน - ใชเกณฑการคัดเลือกคูคาจากภายนอก ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา 
  ความเปนธรรม  มีดังนี้ ความสามารถทางดานเทคนิค และปฏิบัติตามสัญญา 
  สรางความไววางใจ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 
  ความสัมพันธและความรวมมือ  สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียง 
  ที่ดีตอกัน  ทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวของกับการ 
    รองเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการ 
    ใหบริการ ความเสี่ยงจากการใหบริการ 
    ลูกคาหลายราย 



124 รายงานประจำป 2558 

      
 - ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส - สรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปนธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการ 

  เปนธรรม  รวมกัน แขงขันที่ดีและไมใชวิธีการที่ 

     ไมสุจริต  
 - จายดอกเบี้ยและชำระคืนเงินตน - สรางเสริมความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข 

  ตามกำหนดเวลา  รับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน ตางๆ ตามขอตกลง และหนาที่ 

 - มีการจายคืนเงินเจาหนี้อยาง - บริษัทใชการระบบ Cash Management ที่พ่ึงมีตอเจาหนี้ 

  เปนระบบ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการจายเงิน 

    เจาหนี้และสามารถจัดการการคืนเงินให 

    เปนระบบ  
 - ใหการสนับสนุนกิจการอันเปน - จัดทำโครงการ AIT E-Library ดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

  ประโยชนตอชุมชน และสังคม   ควบคูไปกับการมีสวนรวมรับ 

  สวนรวม   ผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ 

     สังคม   
 - ใหการสนับสนุนกิจการอันเปน - ใหความรวมมือในการใชบริษัทฯเปน ปฏิบัติตามกฎหมายและให 

  ประโยชนตอชุมชน และสังคม  หนวยเลือกตั้ง ความรวมมืออันเปนประโยชน 

  สวนรวม - ตอบสนองนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับ ตอภาครัฐ 

    ธุรกิจบริษัท เชน เศรษฐกิจและสังคม 

    ดิจิทัล (Digital Economy) โครงการ 

    บรอดแบรนดแหงชาติ 

 

°“√§—¥‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áπ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ 
 บริษัทใชหลักเกณฑในการพิจารณาในการกำหนดประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินการ

ของบริษัทดังตอไปนี้ 

1. ผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นของธุรกิจเทคโนโลยี 

2. ขอกังวล ขอหวงใย และความสนใจของผูมีสวนไดเสียตอประเด็นที่เกี่ยวของกับธุรกิจเทคโนโลยีในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ 

และจากกระบวนการเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย เชน การสำรวจ สัมภาษณ การประชุมกลุม การใหคำปรึกษาจากผูมีสวน

ไดเสีย เปนตน 

3. หลักมาตรฐานและกฎระเบียบในระดับสากลของธุรกิจเทคโนโลยี 

4. บรรทัดฐานในการปฏิบัติของธุรกิจเทคโนโลยี 
 

การกำหนดประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมแสดงออกมาไดตามตารางดานลาง 

 
 

• ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ • สุขภาพและความปลอดภัย 

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

• การเปดเผยขอมูล  

• การบริหารหวงโซคุณคา • การดูแลพนักงาน 

• สิทธิมนุษยชน • การใชทรัพยาการ 

  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

  • การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ดังนั้นบริษัทสามารถเลือกมานำเสนอโครงการ CSR ออกมาได 2 โครงการดังนี้ 

1. โครงการที่มุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CSR in process) 

2. โครงการเพื่อสนับสนุนดานการศึกษาโรงเรียนดอยโอกาส (CSR after process) 

 

1.  (CSR in process) พนักงานในบริษัท ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง

ในหวงโซอุปทานของบริษัท อีกยังถือเปนวาเปนสินทรัพยหลัก (Key Assets) ที่สำคัญของบริษัทที่มีลักษณะการ

ประกอบธุรกิจแบบรับเหมาวางระบบไอที (Turnkey Projects) ที่มีตั้งแตการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ประยุกตใช  

เพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ การใหเชาใช การบริหารจัดการซอมบำรุงรักษา และการบริหาร

ศูนยประมวลผล (Data Center) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดดังกลาว ตองใชทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม

มูลคาสินคาและบริการทั้งสิ้น ซึ่งเห็นไดชัดวาหากขาดทรัพยากรบุคคลดังกลาว จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนจึงจำเปนอยางมากที่ตองอาศัยและพึ่งพาทรัพยากร

บุคคลดังกลาว 

 

 

1.  

 การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ดังนี้ 

•  

  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษัทใหความสำคัญและดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหได

บุคลากรที่มีคุณภาพบริษัทจึงมีโครงการรับนักศึกษาเขาฝกงาน การเขารวมมหกรรมรับสมัครงาน 

กับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งนี้ เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทตอสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ตางๆ สำหรับผูสมัครที่เพิ่งจบการศึกษา เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีลักษณะรับเหมาระบบไอที

เปนโครงการ ดังนั้นบริษัทมักจะจางพนักงานในลักษณะไมประจำ (Contract) เพื่อตอบสนองแตละ 

โครงการๆ อยางไรก็ตามก็ถือเปนโอกาสดีใหบริษัทไดพิจารณาพนักงานไมประจำ (Contract) เหลานั้น 

ถึงผลการทำงานกอน หากมีพบวาพนักงานความสามารถสูง พนักงานดังกลาวอาจสามารถบรรจุ 

เปนพนักงานประจำไดตอไป 

•  

  บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตาม

นโยบายและกลยุทธของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่สอดคลองกับ 

แผนธุรกิจและนำมาประยุกตใชทั่วทั้งองคกร 

•  

  บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ลดตนทุน ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก

นำมาใชในการบริหารพนักงาน การวิเคราะหกำลังและการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา  

การบริหารสวัสดิการและการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ บริษัทยังนำมาใชในการสรรหาและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย เชน การสมัครงานออนไลน การจัดการขอมูลความรู รวมทั้งใชในการ

ประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนั้นบริษัทไดใชขอมูลตางๆ นี้ 

ไปใชสนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหองคกร

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 
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•  

  บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามตำแหนง ความรับผิด

ชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะหคางาน

ใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทและสภาวะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคูกับการวิเคราะหเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ 

เหมาะสมและสามารถแขงขันไดกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ สวัสดิการที่พนักงานจะไดรับไดแก กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินกูฉุกเฉิน ฯลฯ 
 

  

  บริษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานทุกคน เมื่อผานการทดลองทำงาน โดย ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมีมูลคา 245,928,818.63 บาท และเมื่อ

พนักงานลาออกจะไดรับเงินสมทบ+ผลประโยชนบางสวนจากบริษัทเมื่อทำงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป  

และไดรับท้ังหมดเมื่อทำงานมากกวา 5 ป 
 

  

  บริษัทไดจัดใหมีการทำประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิง

ถาวรเนื่องจากการเจ็บปวย ใหกับพนักงานทุกคน โดยแบงเปนตามระดับพนกังานและผูบริหาร 
 

  

  ในกรณีท่ีพนักงานเจ็บปวย พนักงานทุกคนสามารถใชบัตรประกันสุขภาพที่ทางบริษัทไดจัดทำ

ไวใหเพื่อไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลตางๆ ไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 

  

  บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

ของตนเองและเปนการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดใหมีแพทยเขามาใหคำปรึกษา

แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อใหมีสุขภาพดี 
 

  

  กรณีบิดา มารดา คูสมรสและบุตรของพนักงานเจ็บปวย ทางบริษัทไดมีเงินสวัสดิการคารักษา

พยาบาล 
 

  

  บริษัทไดจัดใหมีเงินกู 2 ประเภทไดแก เงินกูฉุกเฉิน วงเงินที่ใหกูไมเกิน 1 เทาของเงินเดือน 

สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท เงินกูสงเคราะหพนักงาน วงเงินรวมสูงสุด 20 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 

200,000 บาท ตอราย เพื่อใหความชวยเหลือแกพนักงานที่ตองการใชเงินยามจำเปน และเปนการสราง

ขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน โดยใหกูในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และอยูภายใตเกณฑที่บริษัทกำหนด 

 

•  

  บริษัทมีการกำหนดนโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันทุกระดับภายในองคกรระหวาง 

ผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งไดสงเสริมการทำงานเปนทีม โดยมุงเนนการสรางคานิยมและวัฒนธรรม

องคกรใหเกิดการประสานงานและการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่ผานมาบริษัทไดจัดทำ

กิจกรรมตางๆ เชน การจัดแขงขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธภายในองคกร 
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2.  

  บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อตอบ

สนองความตองการของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา

และสามารถถูกพัฒนา เพื่อสนับสนุนองคกรใหประสบความสำเร็จได บริษัทจึงมุงมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสาย

วิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาทางดานทักษะ ความรู ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝง

วัฒนธรรมและจริยธรรมองคกรควบคูกัน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท 

•  

  บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ 

โดยพนักงานจะไดรับการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการนำแนวทาง 

Competency มาประยุกตใชในองคกรทั้งในสวนของความสามารถสำหรับพนักงานทุกคนในองคกร

ตองมี ความสามารถหลัก (Core Competency) คานิยม (Core Value) ความสามารถดานการบริหาร

จัดการสำหรับผูบริหาร (Managerial Competency) และความรูความชำนาญในสาขาวิชาชีพตางๆ 

(Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะหวางแผนและเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงานรายบุคคล ดานการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อสราง

ศักยภาพตนเองและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 
 

•  

  

  เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงานใหสามารถทำงานตอบสนองตอกลยุทธ

เปาหมายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ KHON-D สำหรับอบรมภายในองคกร โดยแบงเปนระดับ 
 

  

  บริษัทดำเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความ

เปนผูนำควบคูไปกับการเพิ่มองคกรความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เปนการเตรียมความพรอมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหนงตางๆ  

ในอนาคต ใหสอดคลองกับความกาวหนาในสายอาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัท 

ใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต อาทิ 

เชน การสรางทักษะการเปนผูนำ เปนตน 
 

  

  บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถ

ตามหนาที่ สายวิชาชีพและกลุมงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความ

สามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหนาที่งาน เชน  

การบริหารโครงการ มาตรฐานทางดานการเงินและบัญชี ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

ทักษะการตลาดและการขาย การนำเสนองาน เปนตน 
 

  

  บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมความรูความสามารถหลัก 

เพื่อใหพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด อาทิ เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝงวัฒนธรรม

องคกร การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนตน 
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  นอกเหนือจากการฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับ

การฝกอบรมจากสถาบันหรือองคกรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ  

เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของแตละบุคคล อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธในกลุมธุรกิจ 

และวิชาชีพเดียวกันอีก ตัวอยางการฝกอบรมเชน การสงพนักงานวิศวะเขารวมฝกอบรมกับบริษัท 

Cisco ทั้งในและตางประเทศเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 

 

 

 การวางแผนในเรื่องของการพัฒนาและรักษาผูที่มีศักยภาพสูงในองคกร โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. กำหนดใหมีการเก็บขอมูล Function Competency เพื่อคัดเลือกและจัดลำดับ Competency ของพนักงาน

แตละทาน แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคล (One-by-One interview) โดย

แบงขอมูล ดังนี้ 

- สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) 

- สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) 

- สมรรถนะเฉพาะบทบาทหนาที่ (Role Specific Competency) 

- ทักษะความชำนาญประจำตำแหนง (Job Skills) 

2. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห Competency แตละขอมูลของพนักงานแตละคน 

3. สรุปรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อใชในการพิจารณาและจัดลำดับของพนักงานแตละคน วาใครเชี่ยวชาญหรือ 

ยังขาดทักษะดานใด ตองพัฒนาทักษะดานใดหรือเพิ่มทักษะดานใดหรือขาดความชำนาญดานไหนควร 

เพิ่มเติม ทักษะหรือการอบรมดานใด 

4. นำขอมูลท้ังหมดมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัทฯ ภายใตกรอบ Core Competencies และ 

Core Values ของบริษัทฯ 

5. จัดแผนพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ โดยใชกรอบ core competencies และ core values ของบริษัทฯ 

 

  การพัฒนาทรัพยากรตางๆ ของบริษัท บริษัทมองเปน 4 มิติ หรือ “4 S” คือ 1. Staff 2. Software  

3. Standard และ 4. Service โดยในสวนสำคัญที่สุดที่บริษัทใหความสำคัญคือ Staff โดย AIT เห็นวา ทิศทาง

การบริหาร ‘Human Assets’ อยางยั่งยืน นั้นเปนการวางรากฐานที่สำคัญของบริษัท ทำใหองคกรเดินไปสู 

ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้นวัตถุประสงคหลักในการฝกอบรมที่สำคัญ ดังนี้ 

- เพิ่มทักษะในหนาที่การงาน สามารถปฏิบัติงานดวยทักษะที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานการแกปญหา ความคิด

สรางสรรครวมถึงความชำนาญในการปฏิบัติงาน 

- สรางทัศนคติที่ดีในการทำงาน ในการฝกอบรมนอกจากสรางความรูความชำนาญทางวิชาการแก 

พนักงาน สามารถชวยใหพนักงานรูสึกวาองคกรนั้นมีความใสใจและพรอมสงเสริมพนักงานใหมี 

ความกาวหนาในอาชีพการงาน ซึ่งสามารถชวยใหพนักงานมีกำลังใจที่จะทำงานใหดีมีประสิทธิภาพ

เพื่อองคกร 
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 √ÿª°“√Õ∫√¡„Àâ°—∫ºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑ „πªï 2558 
 

    

  ( )  ( )  

 (In-House Training) 

 พนักงาน (ระดับผูจัดการ)  9 40 

 พนักงาน (ระดับหัวหนางาน) 7 26 

 พนักงาน  5 235 

   21 301 

 ( ) 

 พนักงาน (ระดับผูจัดการ)  5 15 

 พนักงาน  30 90 

   35 105 

 

  2558 

 ในป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการอบรมภายใน ภายนอก และตางประเทศ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9.5 ลานบาท โดยใน

การฝกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 17,100 ชั่วโมงตอป คิดเฉลี่ยเปน 57 ชั่วโมง/คน/ป 

 

 
 

    % 

     

 2558 24 24 100 

 2557 17 17 100 

 2556 20 20 100 

 2555 24 24 100 
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2.  (CSR after process) 

  ทางบริษัทจะเนนทิศทางในดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนดอยโอกาส โดยแบงการสนับสนุนเปน  

2 แนวทาง คือ 

- สงเสริมสนับสนุนสื่อและเครื่องมือแหงการใหความรู ในรูปแบบของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library) 

โดยรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนและพัฒนาระบบ Software/ 

Hardwar ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยในปที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการโครงการดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

 : หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library) เพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

 : บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคนในสังคม โดยเชื่อวาการศึกษา

สามารถพัฒนาและยกระดับความเปนอยูของสังคมใหสูงขึ้นได ประกอบกับปจจุบัน

ระบบการศึกษาในโรงเรียนตางจังหวัดสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก และยังขาด

แคลนบุคคลากร จึงริเริ่มโครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library) เพื่อโรงเรียน

ในถิ่นทุรกันดารขึ้น 

 : สงเสริมสนับสนุนการใหสื่อและเครื่องมือแหงการใหความรูในรูปแบบของหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส (AIT E-Library) 

 : ชุมชน-สังคม หรือโรงเรียนซึ่งมีขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนชั้นประถมชั้นปที่ 1-6 ที่

ดอยโอกาส และยากจน 

 : สำรวจโรงเรียนที่เขาหลักเกณฑ นำขอมูลที่ไดเขาเสนอที่เพื่อหารือแนวการการใหความ

ชวยเหลือ ประสานงานไปยังโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยรวมมือกับ สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบ Software/ 

Hardware ที่เกี่ยวของกับการศึกษาลักษณะโปรแกรมระบบ การใหความชวยเหลือนั้น

จะเปนการใหในรูปแบบการวางระบบ E-Book โดยโปรแกรมชึ่งบริษัทรวบรวมเนื้อหา 

แบบฝกหัด และแบบทดสอบสำหรับเด็กในระดับประถม 1-6 เอาไวเพื่อจัดสงใหแตละ

สถาบันที่ขอมา โดยในระยะยาวยังผลไดตลอดทั้งลดปริมาณการใชกระดาษ สะดวก

และรวดเร็วแกการคนหาเรียนรู 

 : 2 ครั้งตอป 

 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ เพิ่งเริ่มโครงการ 

- สนับสนุนเงินทุนใหแกโครงการหรือโรงเรียนซึ่งจัดการแขงขันระดับเยาวชนในการประกวดดาน High 

Technology 

  นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายใหความชวยเหลือในรูปแบบเฉพาะกาล เชน ภัยพิบัติ หรือ การรองขอ

ความชวยเหลือจากโรงเรียนหรือวัดตางๆ อีกดวย 

 

  9  

1.  

  โดยที่คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงนำหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีเปนเครื่องมือเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะเสริมสรางระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอ 

ผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นและไดมีการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

เสมอมา สงผลใหไดรับผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2557 ในระดับ  
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“ดีมาก” (4 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 526 บริษัท จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  บริษัทไดปลูกฝงใหพนักงานทุกฝายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลไปปฏิบัติ  

โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหนวยงานภายนอก บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด โดยหัวหนาทีม

ตรวจสอบ คือ นายอภินันท ศรีปราโมช เพื่อทำการตรวจสอบภายในภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 

 

2.  

  บริษัทไดมีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และ 

พนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และเปนไปอยางมีมาตรฐาน  

มีคุณภาพ คุณธรรม และเปนธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน 

พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้บริษัทมีขอกำหนดทางจริยธรรมของ

พนักงานดังตอไปนี้ 

1. เคารพกฎหมายและระเบียบคำสั่งของบานเมืองทั้งตามลายลักษณอักษรและตามเจตนารมณ และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 

2. สรางสัมพันธภาพที่ทำใหมีความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกันระหวางบริษัทกับผูมีอำนาจกำกับดูแล 

3. เสนอบริการลูกคาภายในขอบเขตที่บริษัทมีความรูความชำนาญโดยสุจริตและชัดเจน ไมกระทำการ

โฆษณาชักจูงใจลูกคาในลักษณะที่เปนเท็จหรือเขาใจผิด 

4. รักษาความลับของลูกคา คูคา และองคกรอยางเครงครัด 

5. หามการใชขอมูลวงในเพื่อประโยชนสวนตัวในการคาหลักทรัพย 

6. พนักงานตองไมเลนการพนัน หรือการเสี่ยงโชคเก็งกำไร 

7. พนักงานตองไมมีสวนไดเสียหรือแสวงหาผลประโยชนในธุรกรรมที่ บริษัทฯ เปนคูสัญญาอยูดวย 

8. พนักงานไมควรรับของขวัญหรือประโยชนตอบแทนอื่นที่มีมูลคาสูงหรือไมไดอยูในวาระโอกาส ตาม

จารีตประเพณีของประเทศนั้นๆ 

9. หามมิใหพนักงานของบริษัทใหหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจใดๆ หรือมอบหมายใหผูอื่นใหหรือรับสินบน 

หรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง 

10. บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทาง

ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชน พนักงานทุกคนจะตองลงนามในบันทึกขอตกลงการไม

กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบาย

การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวร 

การทำงานของพนักงาน เพื่อปองกันการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสทิธิ์หรือไมเกี่ยวของกับการทำงาน 

 

  ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

ขางตน อยางไรก็ตาม บริษัทไดกำหนดหลักจรรยาบรรณ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามโดยเครงครัด โดยพนักงาน

ทุกคนจะยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตยสวนบุคคลเปนสำคัญ นอกจากนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถสื่อสาร

และแจงเบาะแสตอคณะกรรมการของบริษัทในประเด็นตางๆ เชน การทำผิดกฎหมาย ความถูกตองของ

รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ บริษัทจึงไดแจงเบอรโทรศัพท

ติดตอกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยประชาสัมพันธผานเว็บไซตของบริษัทอีกดวย ทั้งนี้ สามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผูมี

สวนไดเสีย” 
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3.  

  บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตาม

พันธสัญญาตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทและตระหนักถึงการปองกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองคกร 

ดวยการกำหนดไวในขอกำหนดทางจริยธรรมของบริษัทเรื่อง “การรับ และใหของขวัญ การรับเลี้ยง สินบน 

และสิ่งจูงใจ” เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท  

http://www.ait.co.th 

 โดยในปที่ผานมาบริษัทไดดำเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับทุจริตดังนี้ 

- ไมมีกรณีการกระทำผิดดานการทุจรติ หรือกระทำผิดจริยธรรม 

- ไมมีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
 

แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป 

• การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน

ตามประเด็นความเสี่ยงของแตละบริษัทซึ่งไดรวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นอยูดวย หากพบ

วาหนวยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไมเพียงพอหรือมีกาทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูงพรอมเสนอแนวทางการปองกัน และปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในใหดีขึ้น 

• มุงมั่นการสรางจิตสำนึก และไมเปนเหตุแหงการกอใหเกิดการทุจริต 
 

  นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการตอตานการทุจริต ไดจัดอบรมใหความรูดาน

การปองกันการทุจริตใหแกพนักงานทุกคนที่มีหนาที่ดูแลหรือเกี่ยวของในการปองกันการทุจริต รวมถึงการเขา

รวมประชุมกับโครงการแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อทราบแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติเพื่อสงเสริมการตอตานการทุจริต เปนตน 

 

4.  

  บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล อันมีสวนสัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา โดยทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสำคัญของของ

ธุรกิจในการสรางมูลคาและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทำงาน  

ใหพนักงานคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูน

ทักษะในการทำงาน โดยบริษัทไดยึดแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไป 

มีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท 

3. จัดใหมีระบบการทำงานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอยางเหมาะสม 

4. พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรู  

และเลื่อนตำแหนงเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 

5. จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสำหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพ 

6. จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

7. จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานที่ เหมาะสม เชน จัดใหมีวันลาพักผอนประจำป  

การทำงานลวงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเปนและสมควร เปนตน 
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8. สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัว มีการพิจารณาใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน ทำความดีเพื่อสังคมรวม

ทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

9. ใหขอมูลสำคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อใหทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แทจริงของ

องคกรธุรกิจ 

10. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความเห็นโดย

ปราศจากการแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการ

สื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางเสรี 

 

5.  

  บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหง

สำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลและการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผล

ตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และสวัสดิการ ที่เหมาะสมและเปนธรรมในดานตางๆ 

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในขอ 4. ภายใต

หัวขอ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” 

2. กำหนดใหมี นโยบายและสวัสดิการและผลตอบแทน โดยคำนึงถึงหลักการจูงในพนักงาน ใหพนักงาน

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเปนธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะหคางานใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิด

ชอบ สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ และอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหรือเทาเทียมกับอัตราคาจาง

คาตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ 

 

6.  

  บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมี

พระคุณของบริษัทอยางตอเนื่องจึงไดกำหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้ 

1. มุงมั่นที่จะจัดหา สินคาและบริการใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อสนองความตองการลูกคา 

2. จำหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด

เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆของสินคาและบริการนั้นๆ 

4. จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาของการนำสินคาไปใช หรือการใหบริการที่ไม

เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะไดปองกัน แกไขปญหา ใหกับลูกคาอยางรวดเร็วและนำขอมูลดังกลาวไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาสินคาและการใหบริการดังกลาวตอไป 

5. จัดใหมีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ 

6. รักษาความลับลูกคา ไมนำขอมูลลูกคาไปเปดเผยหรือใชประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 

7. สนันสนุนกิจกรรมตางๆในอันที่จะเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทใหย่ังยืน

สืบไป 

 

  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเรื่อง “กำกับดูแลกิจการ” ในหัวขอ หมวดที่ 3 “การคำนึงถึง

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย” 
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7.  

  บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสำคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให

แกชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผานมาไดมีการดำเนินกิจกรรมภายใตขอบขายและแนวทางปฏิบัติ 

1. การสรางสัมพันธที่ดีกับองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูนำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อ 

สรางความสัมพันธที่ดีและสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและเปน 

รูปธรรม 

2. การมอบวัสดุอุปกรณ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิเชน การบริจาค

คอมพิวเตอร แผงโซลาเซลล เสื้อผาและอาหารใหแกเด็กนักเรียนยากจน 

3. การปลูกฝงจิตสำนึกใหแกพนักงานในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ผานสื่อและกิจกรรมภายในอยางตอเนื่อง 

 

8.  

 บริษัทตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม จึงไดยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. ดำเนินธรุกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

2. รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงานอยางชาญฉลาด

โดยในป 2558 บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมดังนี้ 

-   บริษัทพยายามการกระตุนจิตสำนึก

ของพนักงานในองคกรใหใสใจสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ผานการรณรงคให 

ปดน้ำปดไฟเมื่อไมตองการใชและการใชกระดาษรีไซเคิลในสำนักงาน เปนประจำทุกป 

-  ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตตลอด

จนทรัพยสินของพนักงาน บริษัทยังไดคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยจัดใหมีการซอมเมื่อมีอุบัติภัยตางๆ เชน ไฟไหม และฝกอบรมการใชเครื่องมือชวยดับไฟ 

โดยจัดเปนประจำทุกป รวมทั้งใหมีผูรับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การดูแลประตู

ทางออกไมใหสิ่งกีดขวาง ในป 2558 บริษัทไมมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไฟไหมจากการ

ทำงาน 
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 คณะกรรมการใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง การรายงานขอมูล

ทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

เพื่อใหผูลงทุนและ ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทางและสื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพย และบริษัทไดตั้งหนวยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เปนหนวยงานเฉพาะเพื่อดูแลในการเผยแพรขอมูลกับผูถือหุน นักวิเคราะห และ 

สถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 ทั้งนี้บริษัทไดเปดชองทางใหกับผูถือหุนและนักลงทุนสามารถรับขาวสารของบริษัท ผานทาง Website : http://

www.ait.co.th ชึ่งบริษัท ไดรวบรวมขอมูลสำคัญตางๆ ของบริษัท รายซื่อคณะกรรมการบริษัท ขอสรุปทางการเงิน ขอมูลราคา

หลักทรัพย รายงานประจำป 

 ขอมูลสำหรับผูถือหุน เชน ผูถือหุนหลัก การประชุมผูถือหุน นโยบายการจายเงินปนผล รวมถึงการเปดชองทางใหกับ 

ผูถือหุนหรือ นักลงทุนหากมีคำถามหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท ชึ่งสามารถสงคำถามหรือขอสงสัย 

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

หรือ อีเมลไปยัง ir@ait.co.th ติดตอ คุณศิณานางค อุนทรพันธุ ฝายนักลงทุนสัมพันธ นอกจากนั้นบริษัทยังไดไปออกงาน 

Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจำทุกไตรมาส เพื่อให นักลงทุนและผูที่สนใจสามารถพบ 

ผูบริหารและรับฟงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 



บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ 3 บริษัทชั้นนำของโลก ไดแก   
F5 Networks, VMware และ NetApp เปนพันธมิตรทางธุรกิจเดินเกมรุกเทคโนโลยี 
Cloud & Virtualization นำเสนอโซลูชั่นและบริการท่ีครบวงจรและพรอมเปนผูนำตลาด
เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดสวนเงิน

ลงทุนในบริษัท ล็อกซเลย แอนด เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด (LAH) ที่รอยละ 50 โดยภายหลัง

การเพ่ิมทุนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแลวท้ังสิ้น 270,000,000 ลานบาท 

เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 คุณศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ ไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจใหม เพ่ือนำบริษัทเขาสูยุคของ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพ (Change) ใหรองรับกับสภาพแวดลอม  

ที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 




