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2. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมทังข้
้ อมูลรายละเอียด
อื่นในเอกสารฉบับนี ้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้แล้ ว อาจมีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนอื่นที่กรรมการมิได้ กล่าวถึง หรื อเป็ นความเสีย่ งที่กรรมการไม่อาจคาดหมายได้ ในอนาคต ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริ ษัทฯ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนควรพิจารณา
ความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย โดยปั จจัยความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ ้นได้ กบั บริ ษัทฯ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภทดังนี ้
2.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่ งตั้งเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ รับแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ าที่มีชื่อ เสียงเป็ นจานวนมาก ทัง้
ประเภทที่เป็ นตัวแทนในการจัดจาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเป็ นตัวแทนในการจัด
จาหน่ายหลัก (Main Distributor) โดยทัว่ ไปอายุของสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปี และจะมีการพิจารณา
ต่อสัญญาให้ ทกุ ๆ ปี ซึง่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับเจ้ าของผลิตภัณฑ์
ดังนัน้ หากบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่ อนไขดังกล่าวได้ อาจเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรื อหยุดต่อสัญญาจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ได้ ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษั ทย่อย เป็ นตัวแทนทาซ ้าซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
ให้ กบั Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริ กา,เป็ นตัวแทนสินค้ าด้ านเทเลคม จาก NOKIA SIEMENS NETWORKS,และในปี
2555 ได้ เ ป็ นตัว แทนสินค้ าเพิ่มเติ มจาก TEKELEC,WUAWEI เป็ นตัวแทนสินค้ าด้ านไอที แ ละเครื อข่า ย จาก
FORTINET , ARUBA , SYSTIMAX ,RIVERBED,SCHNEIDER, ALCATEL-LUCENT เป็ นต้ น
2.1.2. ความเสี่ยงด้ านรายได้ จากการประมูลงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ สว่ นหนึ่งมาจากช่องทางการประมูลงาน ซึ่งรายได้ จากการประมูลงาน
ส่วนใหญ่จะมาจากทางภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจที่มีฐานลูกค้ าหลักจากภาครัฐบาล ภาครั ฐวิสาหกิจ
ภาคการศึกษา ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(SI) สายธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) ,
กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(SI) สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร(EIT),
สายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แ วร์ (ISD) สายธุรกิจการให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ(INEC) และ สายธุรกิจระบบ
สนับสนุนธุรกิ จโทรคมนาคม(TVT) ในปี 2555 บริ ษัทฯมีรายได้ จากสายงานประเภทโครงการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
66.77 ของรายได้ จากการขายรวมทังหมด
้
และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.85 ในปี 2554 ดังนันรายได้
้
ส่วนนี ้ของทาง
บริ ษัทฯจึงขึ ้นกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ซึง่ มีความไม่แน่นอนขึ ้นกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ
งบประมาณของหน่วยงานนันๆ
้ สถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็ นสาคัญ โดยในปี
2556 บริ ษัทคาดการณ์ ว่าจากการที่ กสทช ได้ อ อกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้ กับ ผู้ให้ บริ การ
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(Operator) ,นโยบายการเปลีย่ นระบบทีวี แบบ Analog เป็ น ระบบทีวี แบบ Digital ล้ วนแล้ วจะก่อให้ เกิดการลงทุนทา
ให้ อุตสาหกรรมทางด้ านโทรคมนาคม มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง และอุตสาหกรรมทางด้ านไอที จะ
ได้ รับผลดีจากการที่ประเทศไทยจะมีระบบโครงข่าย 3G ที่ทนั สมัยใช้ งาน ทาให้ เกิดการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ๆ
ต่อเนื่อง ประกอบกับ การตื่นตัวของการวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ ้นในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคนี ้ การเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ภูมิภาคอาเซียนยังคงต้ องอาศัยการลงทุนทางด้ าน
โทรคมนาคมและไอที ที่เป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญในการทาธุรกิ จร่ วมกัน ดังนัน้ ในอนาคตอุตสาหกรรมนี ้ยังมีโอกาสที่
เจริ ญเติบโตในอัตราสูงต่อเนื่อง
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯมีประสบการณ์ และชื่อเสียงเป็ นที่ ยอมรับจากลูกค้ ามากกว่า 26 ปี
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และได้ เป็ น
ผู้ชนะการประมูลอย่างต่อเนื่อง
2.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
ธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยจะมีการแข่งขันกันในด้ านของราคา
เพื่อแย่งชิงหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ซึง่ อาจเป็ นผลให้ อตั ราการทากาไรของบริ ษัทฯมีแนวโน้ มลดลงในอนาคต ดังนัน้
ทางบริ ษัทฯจึงได้ พยายามสร้ างความแตกต่างในด้ านสินค้ า โดยในสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมูลงานโครงการ
เช่น กลุ่มธุรกิ จระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(SI) สายธุรกิจโทรคมนาคม(Telecom) ,กลุ่ม ธุรกิจระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(SI) สายธุรกิ จโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร(EIT) , สายธุรกิ จ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD), สายธุรกิจการให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) และ สายธุรกิจระบบสนับสนุน
ธุรกิจโทรคมนาคม(TVT) ต่างได้ เน้ นพัฒนาให้ มีการสร้ างทีมงาน และพันธมิตรในการจัดหากผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพและให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับตัวสินค้ าและบริ การ
รวมถึงการเพิ่มเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ า ทางด้ านเทเลคอมและทางด้ านไอที ที่มีความแตกต่างกัน และต้ องใช้
เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางด้ านการแข่งขัน
2.1.4. ความเสี่ยงจากการส่ งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าไม่ ทนั ตามทีก่ าหนด
สาหรับงานด้ านโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริ ษัทฯไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ กับ
ลูกค้ าทันตามที่กาหนดในสัญญา บริ ษัทฯจะต้ องถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกค้ า ทาให้ โครงการมีต้นทุนสูงขึ ้น
บริ ษัทฯจึงมีความเสีย่ งทางด้ านการปฏิบตั ิงานตามสัญญารวมถึงเงื่อนเวลาในการส่งมอบงานต่อหน่วยงานเหล่านัน้
ในปี 2555 บริ ษัทฯได้ บนั ทึกประมาณการค่าปรับที่เกิดจากการส่งมอบโครงการล่าช้ าจานวน 2.65
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของยอดรายได้ จากประเภทโครงการ โดยมีสาเหตุหลักคือ ผู้รับเหมาช่วงหรื อผู้แทน
จาหน่ายสินค้ าบางรายไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรื อตามใบเสนอราคาได้ โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดเล็กบางโครงการซึง่ มีมลู ค่ารับเหมาช่วงมูลค่าน้ อย ผู้รับเหมาช่วงจึงไม่สามารถรับความเสีย่ งบางประการได้ บริ ษัท
ฯจึงต้ องรับภาระความเสีย่ งดังกล่าวในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาช่วงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ซึง่ บริ ษัทฯจะขึ ้น
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บัญชีดาผู้รับเหมาช่วงนันๆ
้ เพื่อลดความเสีย่ งในอนาคต สาเหตุอีกประการหนึง่ เกิดจากลูกค้ าขอเพิ่มเติมรายละเอียด
ของงาน ทาให้ ระยะเวลาการดาเนินงานเกินกว่าสัญญา อย่างไรก็ตามสาหรับโครงการขนาดใหญ่ทมี่ ีมลู ค่าโครงการสูง
บริ ษัทฯมีนโยบายในการทาข้ อตกลงและสัญญากับผู้รับเหมาช่วงในลักษณะ Back to Back เพื่อกาหนดความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯได้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จัดให้ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานประเมินความเสีย่ งก่อนจะรับงานโครงการ
หน่วยงานประเมินความเสีย่ งจะประกอบด้ วยคณะกรรมการทีม่ าจากหลายหน่วยงานในบริ ษัทฯ เพื่อประเมินเงื่อนไขใน
สัญญา และประเมินความรู้ ความสามารถของบริษัทฯ ว่าสามารถทางานเสร็ จทันเวลา รวมถึงการประเมินผู้รับเหมางาน
ช่วงต่อจากบริ ษัทฯว่าเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญ และสามารถทางานได้ เสร็ จตามเวลา
2.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
2.2.1 ความเสี่ยงด้ านความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาให้ สินค้ าล้ าสมัยง่ าย
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้ านสารสนเทศไอทีมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ อาจมีผลกระทบต่อ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่จาหน่ายไม่ได้ และส่งผลให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากสินค้ า
ล้ าสมัย เหล่านี ้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจประเภทโครงการ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดซื ้อสินค้ ามาเก็บไว้ เพื่อ
จาหน่าย แต่จะจัดซื ้อสินค้ าดังกล่าวเมื่อได้ ทาสัญญากับลูกค้ าเป็ นรายโครงการ โดยบริ ษัทฯจะสัง่ ซื ้อเมื่อได้ รับคาสัง่ ซื ้อ
จากลูกค้ าแล้ วเท่านัน้ ทาให้ บริ ษัทฯมีระยะเวลาการเก็บสินค้ าต่าจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการที่สิน ค้ าล้ าสมัยได้
นอกจากนี ้บริ ษัทฯยัง มีการทดสอบการใช้ งานก่อนส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า ทุกครัง้ ส่วนธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีนโยบายในการสัง่ ซื ้อสินค้ าเฉพาะที่หมุนเวียนเร็ ว ราคาไม่สงู ทังนี
้ ้ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขันที่
สามารถจัดส่งสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ส่วนสินค้ าที่ราคาสูง บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะ
จัดซื ้อสินค้ าดังกล่าวตามใบรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า (By Order) แล้ วเท่านัน้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยร้ อยละ 100 สาหรับสินค้ าที่เคลือ่ นไหวช้ า
และมีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป โดย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มียอดการตังค่
้ าเผื่อสินค้ า
ล้ าสมัยสะสมรวมทังสิ
้ ้น 10.35 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน จานวน 1.24 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย มีการจาหน่ายสินค้ าที่ตงค่
ั ้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยไว้ แล้ วได้
2.2.2 ความเสี่ยงด้ านลูกหนี ้
ปั จจุบนั กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกิดจากธุรกิจประเภทโครงการ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากธุรกิจ
ประเภทไม่ใช่โครงการ ซึ่งเป็ นการซื ้อขายโดยการให้ เครดิตในการชาระเงิน ซึ่งในปี 2555 สัดส่วนยอดขายของกลุ่ม
ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้ าเอกชน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.10 และ 15.90 ของยอด
ลูกหนี ้การค้ ารวมทังหมดตามล
้
าดับ ซึ่งในกรณี ที่ลกู หนี ้การค้ าของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สูญหรื อหนี ้สงสัยจะสูญ
เป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีฐานลูกค้ าหลักเป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่ง
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

มีฐานะการเงินที่มีความมัน่ คงสูง ประกอบกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีนโยบายการให้ สินเชื่อที่รัดกุมแก่กลุ่มลูกค้ า
บริ ษัทเอกชนซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าองค์กรขนาดใหญ่ จึงทาให้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯมีหนี ้สูญน้ อยมาก บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ มี
นโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวนจากลูกหนี ้ภาคเอกชนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ เต็มจานวน โดยมียอดตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังสิ
้ ้น 40.10 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนในปี 2554 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตังค่
้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญทังสิ
้ ้น 43.80 ล้ านบาท และในระหว่างงวด บริ ษัทฯ ไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และมีรายการลูกหนี ้
ได้ รับคืน ตัดจาหน่ายหนี ้สูญ และโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จานวน 3.70 ล้ านบาท
2.2.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
จากการที่ โครงสร้ างรายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเป็ นเงิ นบาท เนื่องจากเป็ นการขาย
ภายในประเทศทังจ
้ านวน ในขณะที่โครงสร้ างต้ นทุนบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีการสัง่ ซือ้ สินค้ าเป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ในปี 2555 อัตราร้ อยละ 35.72 ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
และมีการสัง่ ซื ้อในประเทศเป็ นอัตราเงินบาท
อัตราร้ อยละ 64.28 ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
บริ ษัทฯจะพิจารณาในการซื ้อเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่บริ ษัทเข้ าผูกพันกับโครงการระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั
ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ ซึ่งเป็ นตัวแทนของสินค้ าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศ ต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าใน
สกุลเงินตราต่างประเทศทังจ
้ านวน ฝ่ ายบริ หาร เชื่อว่า บริ ษัทและบริ ษัทฯย่อยจะไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ จะสัง่ ในปริ มาณเท่ากับคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ทาให้ หนี ้ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าไม่สงู และมีระยะเวลาจ่ายชาระสันๆ
้
2.2.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบกับธุรกิจทีมีสดั ส่วนมาจากรายได้ จากโครงการของภาครัฐเป็ น
ส่วนใหญ่ การเก็บเงินที่ลา่ ช้ าอันเนื่องมาจากขันตอนของราชการ
้
รวมทังการที
้
่บริ ษัทฯต้ องมีเงินฝากเพื่อค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อกับธนาคาร ที่ใช้ ในการออกหลักประกันในการประมูลงานและจัดทาสัญญา ทาให้ บริ ษัทฯขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนและมีความเสีย่ งทางด้ านสภาพคล่องอันเนื่องมาจากวงจรกระแสเงินสดของธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ ว จานวน 1.60 เท่า และในปี 2554 จานวน 1.41 เท่า
และอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 1.70 และในปี 2554 จานวน 1.54 เท่า แต่อย่างไรก็
ตาม จากการที่บริ ษัท มีรายได้ สว่ นใหญ่จากโครงการภาครัฐนี ้ ทาให้ บริ ษัทฯสามารถนาโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญา
กับภาครัฐแล้ ว มาทาสินเชื่อโครงการกับทางธนาคาร และนาเงินสดมาใช้ ในการดาเนินงานโครงการตังแต่
้ ต้นจนจบ
โครงการดังกล่าวได้
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