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2. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียด
อื่นในเอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตามนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี้แลว อาจมีความเสี่ยงและความไม
แนนอนอื่นที่กรรมการมิไดกลาวถึง หรือเปนความเสี่ยงที่กรรมการไมอาจคาดหมายไดในอนาคต ซึ่งความเสี่ยงดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนั้นผูลงทุนควรพิจารณา
ความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ดวย โดยปจจัยความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ้นไดกับบริษัทฯ สามารถจําแนกได 2 ประเภทดังนี้
2.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคา
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยได รั บ แต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป น จํ า นวนมาก
ทั้งประเภทที่เปนตัวแทนในการจัดจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเปนตัวแทนใน
การจัดจําหนายหลัก (Main Distributor) โดยทั่วไปอายุของสัญญาแตงตั้งตัวแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปและจะมีการ
พิจารณาตอสัญญาใหทุกๆ ป ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของบริษัทและบริษัทยอยกับเจาของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง นั้ น หากบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย ไม ส ามารถปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขดั ง กล า วได อาจเป น สาเหตุ ใ ห มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหยุดตอสัญญาจากเจาของผลิตภัณฑได ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนตัวแทนทําซ้ํา
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ใหกับ Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริกา,เปนตัวแทนสินคาดานเทเลคม จาก NOKIA SIEMENS
NETWORKS, เปนตัวแทนสินคาดานไอที FORTINET , ARUBA , SYSTIMAX เปนตน
2.1.2. ความเสี่ยงดานรายไดจากการประมูลงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดสวนหนึ่งมาจากชองทางการประมูลงาน ซึ่งรายไดจากการประมูลงาน
สวนใหญจะมาจากทางภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจที่มีฐานลูกคาหลักจากภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคการศึกษา ไดแก สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมธุรกิจโทรคมนาคม กลุมธุรกิจระบบ
เครือขายสารสนเทศ กลุมธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร สายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร สายธุรกิจ
บริการใหคําปรึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ และ สายธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม ในป 2553 บริษัทฯมี
รายไดจากสายงานประเภทโครงการคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.39 ของรายไดจากการขายรวมทั้งหมด และคิดเปน
สัดสวนรอยละ 69.35 ในป 2552 ดังนั้นรายไดสวนนี้ของทางบริษัทฯจึงขึ้นกับความสามารถในการชนะการประมูล
โครงการ ซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ งบประมาณของหนวยงานนั้นๆ สถานการณทาง
การเมือง และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยในป 2554 บริษัทคาดการณวาจากแผนการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลและในการบริหารประเทศใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆได ยังคงมี
ความจําเปนตองจัดงบประมาณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง และบริษัทมีความเชื่อมั่นวา บริษัทฯมี
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ประสบการณและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากลูกคามากกวา 20 ป ทําใหที่ผานมาบริษัทฯไดรับการตอบรับเปนอยางดี
และไดเปนผูชนะการประมูลอยางตอเนื่อง รวมถึงในหลายสายธุรกิจเอง มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนลูกคาภาคเอกชน
ขนาดใหญเพิ่มเติมดวย
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจดานอื่นที่ไมตองทําการประมูลโครงการ ไดแก
ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทผลิตภัณฑระดังองคกร และสายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร ซึ่งมีสัดสวนตอ
รายไดรวมในป 2553 รอยละ 18.61 และ ในป 2552 รอยละ 30.65
2.1.3. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
ธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแขงขันคอนขางสูง โดยจะมีการแขงขันกันในดานของราคา
เพื่อแยงชิงหรือรักษาสวนแบงการตลาด ซึ่งอาจเปนผลใหอัตราการทํากําไรของบริษัทฯมีแนวโนมลดลงในอนาคต ดังนั้น
ทางบริษัทฯจึงไดพยายามสรางความแตกตางในดานสินคา โดยในสายงานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมูลงานโครงการ
เชน สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมธุรกิจโทรคมนาคม กลุมธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ
กลุมธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร สายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร สายธุรกิจบริการใหคําปรึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศ และ สายธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม ตางไดเนนพัฒนาใหมีการสรางทีมงาน และ
พันธมิตรในการพัฒนาซอฟตแวรใหตรงกับความตองการของลูกคาเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและ
บริการ รวมถึงการเพิ่มเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาไอทีที่มีความแตกตาง และตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขัน
2.1.4. ความเสี่ยงจากการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามทีก่ ําหนด
สําหรับงานดานโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริษัทฯไมสามารถสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาทันตามที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯจะตองถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกคา ทําใหโครงการมีตนทุนสูงขึ้น
บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงเงื่อนเวลาในการสงมอบงานตอหนวยงานเหลานั้น
ในป 2553 บริษัทฯมีการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามที่กําหนด ซึ่งอาจมีภาระคาปรับเกิดขึ้น 4.04
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของยอดรายไดจากประเภทโครงการ โดยมีสาเหตุหลักคือ ผูรับเหมาชวงหรือผูแทน
จําหนายสินคาบางรายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือตามใบเสนอราคาได โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดเล็กบางโครงการซึ่งมีมูลคารับเหมาชวงมูลคานอย ผูรับเหมาชวงจึงไมสามารถรับความเสี่ยงบางประการได บริษัท
ฯจึงตองรับภาระความเสี่ยงดังกลาวในกรณีที่ผูรับเหมาชวงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ซึ่งบริษัทฯจะขึ้น
บัญชีดําผูรับเหมาชวงนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากลูกคาขอเพิ่มเติมรายละเอียด
ของงาน ทําใหระยะเวลาการดําเนินงานเกินกวาสัญญา อยางไรก็ตามสําหรับโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาโครงการสูง
บริษัทฯมีนโยบายในการทําขอตกลงและสัญญาในการไลเบี้ยผูรับเหมาชวงโดยการปรับหากมี ความลาชา สวนงานที่
ลูกคาขอเพิ่มรายละเอียดของงาน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการขอลดคาปรับ ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะไดรับการอนุมัติ ใน
ระยะยาว บริษัท ฯไดจัดตั้งหนวยงานประเมินความเสี่ยงกอนจะรับงานโครงการ หนวยงานประเมินความเสี่ยงจะ
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ประกอบดวยคณะกรรมการที่มาจากหลายหนวยงานในบริษัทฯ เพื่อประเมินเงื่อนไขในสัญญา และประเมินความรู
ความสามารถของบริษัทฯ วาสามารถทํางานเสร็จทันเวลา รวมถึงการประเมินผูรับเหมางานชวงตอจากบริษัทฯวาเปนผูมี
ความรูความชํานาญ และสามารถทํางานไดเสร็จตามเวลา
2.2 ความเสี่ยงดานการเงิน
2.2.1 ความเสี่ยงดานความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหสินคาลาสมัยงาย
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานไอทีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหอาจมีผลกระทบตอสินคา
คงเหลือของบริษัทฯและบริษัทยอยที่จําหนายไมได และสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากสินคาเหลานี้
อยางไรก็ดีบริษัทฯไมมีนโยบายในการจัดซื้อสินคามาเก็บไวเพื่อจําหนาย แตจะจัดซื้อสินคาดังกลาวเมื่อไดทําสัญญากับ
ลูกคาเปนรายโครงการ โดยบริษัทฯจะสั่งซื้อเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลวเทานั้น ทําใหบริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บ
สินคาต่ําจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการที่สินคาลาสมัยได นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการทดสอบการใชงานกอนสงมอบ
สินคาใหกับลูกคาทุกครั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยรอยละ 100 สําหรับสินคาที่เคลื่อนไหวชา
และมีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป โดย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯและบริษัทยอย มียอดการตั้งสํารองสะสม
รวมทั้งสิ้น 12.09 ลานบาท และในระหวางงวด ไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย แตมีการโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย
จํานวน 1.07 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอย มีการจําหนายสินคาที่ตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยไวแลวได
2.2.2 ความเสี่ยงดานลูกหนี้
ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทฯและบริษัทยอย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาที่เปนหนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทภาคเอกชน ซึ่งเปนการซื้อขายโดยการใหเครดิตในการชําระเงิน ซึ่ง
ในป 2553 สัดสวนยอดขายของกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 69.69 และ 30.31 ของรายไดจากการขายทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งในกรณีที่ลูกหนี้การคาของบริษัทฯและบริษัทยอยมี
หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯและบริษัทยอยในการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอย มีฐานลูกคาหลักเปนหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะการเงินที่มีความมั่นคงสูง ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายการใหสินเชื่อ
ที่รัดกุมแกกลุมลูกคาบริษัทเอกชนซึ่งเปนกลุมลูกคาองคกรขนาดใหญ จึงทําใหที่ผานมาบริษัทฯมีหนี้สูญนอยมาก
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนจากลูกหนี้ภาคเอกชนที่คาดวาจะเก็บเงิน
ไมไดเต็มจํานวน โดยมียอดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 44.02 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สวนในป 2552
บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 33.68 ลานบาท และในระหวางงวด บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 10.44 ลานบาท และมีรายการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากสามารถเก็บเงินได จํานวน
0.11 ลานบาท
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากการที่โครงสร างรายไดทั้งหมดของบริษัทฯและบริษั ทย อยเปนเงินบาท เนื่อ งจากเปน การขาย
ภายในประเทศทั้งจํานวน ในขณะที่โครงสรางตนทุนบริษัทฯและบริษัทยอย มีการสั่งซื้อสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
ในป 2553 อัตรารอยละ 36.15 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด และมีการสั่งซื้อในประเทศเปนอัตราเงินบาท อัตรารอยละ
63.85 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด บริษัทฯไมไดมีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการสั่งซื้อทุกครั้งจะสั่งใน
ปริมาณเทากับคําสั่งซื้อของลูกคา ทําใหหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศมีมูลคาไมสูง และมีระยะเวลาจายชําระสั้น
2.2.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับธุรกิจทีมีสัดสวนมาจากรายไดจากโครงการของภาครัฐเปน
สวนใหญ การเก็บเงินที่ลาชาอันเนื่องมาจากขั้นตอนของราชการ รวมทั้งการที่บริษัทฯตองมีเงินฝากเพื่อค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อกับธนาคาร ที่ใชในการออกหลักประกันในการประมูลงานและจัดทําสัญญา ทําใหบริษัทฯขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนและมีความเสี่ยงทางดานสภาพคลองอันเนื่องมาจากวงจรกระแสเงินสดของธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว จํานวน 1.09 เทา และในป 2552 จํานวน 0.92 เทา
และอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1.15 และในป 2552 จํานวน 0.99 เทา แตอยางไรก็
ตาม จากการที่บริษัท มีรายไดสวนใหญจากโครงการภาครัฐนี้ ทําใหบริษัทฯสามารถนําโครงการที่บริษัทฯ ไดทําสัญญา
กับภาครัฐแลว มาทําสินเชื่อโครงการกับทางธนาคาร และนําเงินสดมาใชในการดําเนินงานโครงการตั้งแตตนจนจบ
โครงการดังกลาวได
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