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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย
สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย คือ ที่ดิน อาคาร เครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน
และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1.1 ที่ดินอาคารและงานระหวางกอสราง
ที่ตั้ง

ลักษณะและ
ขนาดพื้นที่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน วงเงินค้ํา มูลคาสุทธิ วัตถุประสงคใน
ค้ําประกัน ประกัน หลังหักคาเสื่อม การถือครอง
ทรัพยสิน
เงินกู
(ลานบาท)
ราคา
(บาท)

ที่ดินและอาคาร
เลขที่ 101 /40
หมูที่ 3 ถนน
รัตนาธิเบศร
ต.ไทรมา
อ.เมืองนนทบุรี

อาคาร
บริษัทฯเปน
พาณิชย 4.5 เจาของ
ชั้น ปลูกอยู
กรรมสิทธิ์
บนที่ดินเนื้อที่
29 ตารางวา

จดจํานองไว
กับบมจ.ธนาคาร
ทหารไทย
สาขายอยถนน
เพชรบุรีตัดใหม

7.00

1,425,932.19 สําหรับเปน
สถานที่ประกอบ
ธุรกิจของสาย
ธุรกิจ AR

จ.นนทบุรี 11000
งานระหวาง
กอสราง
เลขที่ 23/99

ขนาด 300.56 เชารายเดือน
ตารางเมตร

-

เปนคาตกแตง
ภายใน
สํานักงานใหญ
ของบริษัทฯและ
บริษัทยอย

เลขที่ 23/86 ซอย ขนาด 279.56 เชารายเดือน
ศูนยวิจัย
ตารางเมตร

-

เปนคาตกแตง
ภายใน
สํานักงานใหญ
ของบริษัทฯและ
บริษัทยอย

ซอยศูนยวิจัย
ถ.พระรามเกา
แขวงบางกะป
กรุงเทพมหานคร

ถ.พระรามเกา
แขวงบางกะป
กรุงเทพมหานคร
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5.1.2 เครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะ
ประเภทของสินทรัพย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
มูลคาสุทธิ
ค้ําประกันเงินกู หลังหักคาเสื่อมราคา (บาท)

เครื่องใชสํานักงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยเปน
เจาของ

ไมมี

16,995,084.28

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

บริษัทฯและบริษัทยอย

ไมมี

2,867,789.17

ไมมี

5,506,022.00

เครื่องมือเครื่องใช เชน มิเตอรวัดไฟ บริษัทฯเปนเจาของ
เครื่องทําซ้ําซอฟตแวร เปนตน

ไมมี

55,897.36

ยานพาหนะ

ไมมี

415,221.35

ไมมี

66,520.29

เปนเจาของ
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูก
สราง

บริษัทฯและบริษัทยอย
เปนเจาของ

บริษัทฯเปนผูเชา
(สัญญาเชาทางการเงิน)
บริษัทฯเปนเจาของ

5.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ คือ สิทธิการเชารอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของ
ทรัพยสินที่ไดรบั
สิทธิการเชา

คูสัญญา

อาคารสํานักงาน
บริษัท นารายณ
ของบริษัทเลขที่
รวมพิพัฒน
23/106-108
จํากัด **
ซอยศูนยวิจัย
ถนนพระราม9
แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

สัญญา
เลขที่

-

วัน
เริ่มตน
สัญญา
1
ธันวาคม
2535

ระยะ
เวลา
ของ
สัญญา
27 ป

สิทธิการเชา
รอตัดบัญชี
สุทธิ(บาท)

สาระสําคัญของ
สัญญา

10,256,696.54 เนื้อที่ 901.86 ตรม.
จายคาเชา เดือนละ
6,321.24 บาท โดย
อัตราคาเชาจะขึ้นใน
อัตรารอยละ 10 ของ
อัตราคาเชาเดือน
สุดทายของทุก 5 ป

เนื้อที่ 901.86
ตารางเมตร *
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หมายเหตุ
* บริษัทยอยของบริษัทฯทั้งหมดใชพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัทฯเปนสํานักงาน โดยทําการเชาพื้นที่เปนรายป
โดยบริษัทฯคิดคาเชาจากบริษัทยอยเหลานั้นรวมกับคาบริหารสวนกลาง โดยรายการของสัญญาดูไดจากหัวขอ 11.3
เรื่องรายการรายไดจากการบริการ
** บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด ไดทําสัญญาเชากับการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อดําเนินการจัดหาผลประโยชน
บริเวณเสนทางโครงการรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน ชวงถนนพระรามที่ 9 ถึงซอยศูนยวิจัย จากการสอบถามผูบริหารของ
บริษัทนารายณรวมพิพัฒน พบวามิไดกระทําผิดสัญญากับการรถไฟแตอยางใด ดังนั้นบริษัท IRCP จึงไมไดรับ
ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
5.3 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
5.3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น โดยลงทุนผานบริษัท
ยอยและบริษัทรวม เนื่องจากเห็นศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและเปนหนวยธุรกิจที่สามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
หลักของบริษทั ฯใหครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัท
ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด คิดเปนรอยละ 99.99 มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 5 ลานบาท หลังหักดอยคาเงินลงทุน แลว
มีมูลคา 1.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.11 ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอรฟแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด รอยละ 99.99 มูลคาเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.52 ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด รอยละ 92 มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 9.2
ลานบาท หลังหักดอยคาเงินลงทุนแลวมีไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชี คิดเปนรอยละ 0 ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯมี น โยบายเป ด โอกาสในการลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น หากการเข า ไปลงทุ น เพิ่ ม ศั ก ยภาพ สร า ง
มูลคาเพิ่ม (Value Added) และเอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ทั้งนี้จะอยูในกรอบธุรกิจสารสนเทศเทานั้นเปน
การดํารงจุดยืนของบริษัทฯที่ตองการขยายการใหบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ในดานสารสนเทศใหกับลูกคา
โดยบริษัทฯมีนโยบายเขาถือหุน รอยละ 100 ในบริษัทที่เขาไปลงทุน แตอยางไรก็ตามก็เปดโอกาสในการรวมลงทุน หาก
ผูรวมทุนมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มและเอื้อประโยชนใหกับบริษัทฯ
5.3.2 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย
ในกรณีบ ริษัท ยอย ทางบริษัทฯจะควบคุมดูแ ลและกําหนดนโยบายโดยจะสงกรรมการบริหารชุด
เดียวกับบริษัทฯ เขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอยอยางนอยจํานวน 2 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่
กระทบตอบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญเชน การทําสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทคูคาเพิ่มเติม บริษัทยอยจะตองเสนอเรื่องและ
ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯกอน
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