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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
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับแตงตั้งเปน ตัวแทนจัดจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก ทั้ ง
ประเภทที่เปนตัวแทนในการจัดจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเปนตัวแทนในการจัด
จําหนายหลัก (Main Distributor) โดยทั่วไปอายุของสัญญาแตงตั้งตัวแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปและจะมีการพิจารณา
ตอสัญญาใหทุกๆ ป ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของบริษัทและบริษัทยอยกับเจาของผลิตภัณฑ
ดังนั้นหากบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได อาจเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือหยุดตอสัญญาจากเจาของผลิตภัณฑได ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนตัวแทนทําซ้ําซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ใหกับ Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริกา,เปนตัวแทนสินคาดานเทเลคม จาก NOKIA SIEMENS NETWORKS, เปน
ตัวแทนสินคาดานไอที FORTINET , ARUBA , SYSTIMAX ,RIVERBED,SCHNEIDER, ALCATEL-LUCENT เปนตน
2.1.2. ความเสี่ยงดานรายไดจากการประมูลงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดสวนหนึ่งมาจากชองทางการประมูลงาน ซึ่งรายไดจากการประมูลงาน
สวนใหญจะมาจากทางภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจที่มีฐานลูกคาหลักจากภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคการศึกษา ไดแก สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมธุรกิจโทรคมนาคม กลุมธุรกิจระบบ
เครือขายสารสนเทศ กลุมธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร สายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร สายธุรกิจ
บริการใหคําปรึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ และ สายธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม ในป 2554 บริษัทฯมี
รายไดจากสายงานประเภทโครงการคิดเปนสัดสวนรอยละ 77.81 ของรายไดจากการขายรวมทั้งหมด และคิดเปน
สัดสวนรอยละ 81.39 ในป 2553 ดังนั้นรายไดสวนนี้ของทางบริษัทฯจึงขึ้นกับความสามารถในการชนะการประมูล
โครงการ ซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ งบประมาณของหนวยงานนั้นๆ สถานการณทาง
การเมือง และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยในป 2555 บริษัทคาดการณวาจากแผนการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลและในการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆได ประกอบกับ
การออกใบอนุญาติการใหบริการกิจการโทรคมนาคมแบบไรสาย 3 G ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ จะสงเสริมใหอุตสาหกรรม
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ดานโทรคมนาคม และดานไอทีที่เปนธุรกิจตอเนื่อง จะมีความเจริญเติบโตมากกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทมีความ
เชื่อมั่นวา บริษัทฯมีประสบการณและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากลูกคามากกวา 25 ป ทําใหที่ผานมาบริษัทฯไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี และไดเปนผูชนะการประมูลอยางตอเนื่อง
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 2554 บริษัทฯมีคาปรับที่เกิดจากการสงมอบโครงการลาชาจํานวน 3.77 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 0.40 ของยอดรายไดจากประเภทโครงการ โดยมีสาเหตุหลักคือ ผูรับเหมาชวงหรือผูแทนจําหนายสินคาบางรายไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือตามใบเสนอราคาได โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กบางโครงการซึ่งมี
มูลคารับเหมาชวงมูลคานอย ผูรับเหมาชวงจึงไมสามารถรับความเสี่ยงบางประการได บริษัทฯจึงตองรับภาระความ
เสี่ยงดังกลาวในกรณีที่ผูรับเหมาชวงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ซึ่งบริษัทฯจะขึ้นบัญชีดําผูรับเหมาชวง
นั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากลูกคาขอเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน ทําใหระยะเวลา
การดําเนินงานเกินกวาสัญญา อยางไรก็ตามสําหรับโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาโครงการสูงบริษัทฯมีนโยบายในการ
ทําขอตกลงและสัญญาในการไลเบี้ยผูรับเหมาชวงโดยการปรับหากมี ความลาชา สวนงานที่ลูกคาขอเพิ่มรายละเอียด
ของงาน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการขอลดคาปรับ ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะไดรับการอนุมัติ ในระยะยาว บริษัทฯไดจัดตั้ง
หนวยงานประเมินความเสี่ยงกอนจะรับงานโครงการ หนวยงานประเมินความเสี่ยงจะประกอบดวยคณะกรรมการที่มา
จากหลายหนวยงานในบริษัทฯ เพื่อประเมินเงื่อนไขในสัญญา และประเมินความรู ความสามารถของบริษัทฯ วา
สามารถทํางานเสร็จทันเวลา รวมถึงการประเมินผูรับเหมางานชวงตอจากบริษัทฯวาเปนผูมีความรูค วามชํานาญ และ
สามารถทํางานไดเสร็จตามเวลา
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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. 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย มียอดการตั้งคาเผื่อสินคา
ลาสมัยสะสมรวมทั้งสิ้น 11.59 ลานบาท และในระหวางงวดตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยเพิ่มจํานวน 2.41 ลานบาทและมี
การโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 1.85 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอย มีการจําหนายสินคาที่ตั้ง
คาเผื่อสินคาลาสมัยไวแลวได
2.2.2 ความเสี่ยงดานลูกหนี้
ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทฯและบริษัทยอย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาที่เปนหนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทภาคเอกชน ซึ่งเปนการซื้อขายโดยการใหเครดิตในการชําระเงิน ซึ่ง
ในป 2554 สัดสวนยอดขายของกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 58.63 และ 41.37 ของรายไดจากการขายทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งในกรณีที่ลูกหนี้การคาของบริษัทฯและบริษัทยอยมี
หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯและบริษัทยอยในการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอย มีฐานลูกคาหลักเปนหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะการเงินที่มีความมั่นคงสูง ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายการใหสินเชื่อ
ที่รัดกุมแกกลุมลูกคาบริษัทเอกชนซึ่งเปนกลุมลูกคาองคกรขนาดใหญ จึงทําใหที่ผานมาบริษัทฯมีหนี้สูญนอยมาก
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนจากลูกหนี้ภาคเอกชนที่คาดวาจะเก็บเงิน
ไมไดเต็มจํานวน โดยมียอดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 43.80 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนในป 2553
บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 44.02 ลานบาท และในระหวางงวด บริษัทฯ ไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ และมีรายการลูกหนี้ไดรับคืน ตัดจําหนายหนี้สูญ และโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 0.21 ลานบาท
2.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากการที่โครงสร างรายไดทั้งหมดของบริษัทฯและบริษั ทย อยเปนเงินบาท เนื่อ งจากเปน การขาย
ภายในประเทศทั้งจํานวน ในขณะที่โครงสรางตนทุนบริษัทฯและบริษัทยอย มีการสั่งซื้อสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
ในป 2554 อัตรารอยละ 32.32 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด และมีการสั่งซื้อในประเทศเปนอัตราเงินบาท อัตรารอยละ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

67.68 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด บริษัทฯไมไดมีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการสั่งซื้อทุกครั้งจะสั่งใน
ปริมาณเทากับคําสั่งซื้อของลูกคา ทําใหหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศมีมูลคาไมสูง และมีระยะเวลาจายชําระสั้นๆ
2.2.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับธุรกิจทีมีสัดสวนมาจากรายไดจากโครงการของภาครัฐเปน
สวนใหญ การเก็บเงินที่ลาชาอันเนื่องมาจากขั้นตอนของราชการ รวมทั้งการที่บริษัทฯตองมีเงินฝากเพื่อค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อกับธนาคาร ที่ใชในการออกหลักประกันในการประมูลงานและจัดทําสัญญา ทําใหบริษัทฯขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนและมีความเสี่ยงทางดานสภาพคลองอันเนื่องมาจากวงจรกระแสเงินสดของธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว จํานวน 0.97 เทา และในป 2553 จํานวน 0.87 เทา
และอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1.40 และในป 2553 จํานวน 1.15 เทา แตอยางไรก็
ตาม จากการที่บริษัท มีรายไดสวนใหญจากโครงการภาครัฐนี้ ทําใหบริษัทฯสามารถนําโครงการที่บริษัทฯ ไดทําสัญญา
กับภาครัฐแลว มาทําสินเชื่อโครงการกับทางธนาคาร และนําเงินสดมาใชในการดําเนินงานโครงการตั้งแตตนจนจบ
โครงการดังกลาวได
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