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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมทังข้
้ อมูลรายละเอียด
อื่นในเอกสารฉบับนี ้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้แล้ ว อาจมีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนอื่นที่กรรมการมิได้ กล่าวถึง หรื อเป็ นความเสีย่ งที่กรรมการไม่อาจคาดหมายได้ ในอนาคต ซึง่ ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท ดังนันผู
้ ้
ลงทุนควรพิจารณาความเสีย่ งเพิ่มเติมนอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับ นี ้ด้ วย โดยปั จจัยความ
เสีย่ งอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ กบั บริ ษัท สามารถจาแนกได้ 2 ประเภทดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่ งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายสินค้ า
กลุ่มบริ ษัท ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ าที่มีชื่อ เสียงเป็ นจานวนมาก ทัง้ ประเภทที่เป็ น
ตัวแทนในการจัดจาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเป็ นตัวแทนในการจัดจาหน่ายหลัก
(Main Distributor) โดยทัว่ ไปอายุของสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปี และจะมีการพิจารณาต่อสัญญาให้
ทุก ๆ ปี ซึ่งทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของกลุม่ บริ ษัทกับเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ดังนันหากกลุ
้
ม่ บริ ษัท
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ อาจเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อหยุดต่อสัญญาจากเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท เป็ นตัวแทนสินค้ าทีม่ ีชื่อเสียงจานวนมาก ซึง่ สามารถแยกตามหน่วยธุรกิจดังนี ้ หน่วย
ธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนในการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟต์ ให้ กบั บริ ษัท ไมโครซอฟต์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา, หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ ายี่ ห้อ NOKIA SIEMENS
NETWORKS, CORIANT, HUAWEI, GENBAND, OPNET, ERICSSON,ZTE.TELCORDIA, ELITE CORE ห น่ ว ย
ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนสินค้ ายี่ห้อ PLISH, KATHEREIN, SPINNER, TELAIRITY
และ หน่ ว ยธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าไอที ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ระดับ องค์ ก ร ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ เป็ นตัว แทนสิ น ค้ า ยี่ ห้ อ
FORTINET, ARUBA, RIVERBED, ALCATEL-LUCENT, INFOBOX, ZSCALER เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัท มี
นโยบายที่จะลดความเสี่ย งนี ด้ ้ วยการ ทบทวนสัญ ญาและวางแผนงานการจ าหน่ายร่ วมกับ เจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ ถึ ง
แนวทางปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอย่างสม่าเสมอ รวมถึง มีนโยบายในการหาสินค้ าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
3.1.2. ความเสี่ยงด้ านรายได้ จากประเภทโครงการ
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากประเภทโครงการ มาจากช่องทางการประมูลงานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
โดยหน่วยธุรกิจที่จดั อยูใ่ นประเภทโครงการ ได้ แก่ หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom), หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร (EIT), หน่วยธุรกิจการให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) และ หน่วยธุรกิจระบบ
สนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT) ในปี 2558 บริ ษัท มีรายได้ จากสายงานประเภทโครงการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
66.03 ของรายได้ รวมทังหมด
้
และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.27 ในปี 2557 ดังนันรายได้
้
สว่ นนี ้ของกลุม่ บริ ษัท จึงขึ ้นอยู่
กับ ความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ นโยบายการลงทุน งบประมาณของหน่วยงานภาครั ฐบาลและ
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รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถานการณ์ ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศเป็ นสาคัญ โดยในปี 2557
กสทช. มีนโยบายการเปลี่ยนระบบการแพร่ ภาพทีวี แบบ Analog เป็ น ระบบแพร่ ภาพทีวี แบบ Digital ทาให้ ตลาดใน
ด้ านการลงทุนของอุตสาหกรรมด้ าน Digital Broadcasting มีอตั ราเจริ ญเติบโตสูงมากในช่วง 2557-2559 และจาก
การที่กลุม่ บริ ษัทได้ เปิ ดหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตด้ านรายได้ และลดความเสีย่ งจากรายได้ ประเภทโครงการจากหน่วยธุรกิจประเภทโครงการอื่น ๆ ที่
อาจจะมีข้อจากัดในงบประมาณภาครัฐบาล และภาครัฐวิสาหกิจ และในปี 2558 รัฐบาลได้ กาหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิตอล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ เติบโตตามเป้าหมาย ดังนัน้ ภาคอุตสาหกรรมทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม จะยังคงมี อตั ราการเติบโตได้ มากในช่วง 2-3 ปี ตอ่ จากนี ้ และเป็ นโอกาสที่กลุม่
บริ ษัท จะมีการเติบโตสอดคล้ องตามอุตสาหกรรม
บริ ษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริ ษัทมีประสบการณ์ และชื่ อเสียงเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ ามากกว่า 29 ปี
บริ ษัทมุ่งเน้ นการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และได้ เป็ นผู้
ชนะการประมูลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
ธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยจะมีการแข่งขันกันในด้ านของราคา
เพื่อแย่งชิงหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งอาจเป็ นผลให้ อตั ราการทากาไรของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มลดลงในอนาคต
ดังนันทางกลุ
้
ม่ บริ ษัทจึงได้ พยายามสร้ างความแตกต่างในด้ านสินค้ า โดยในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมูลงาน
โครงการ เช่น หน่วยธุรกิ จโทรคมนาคม (Telecom), หน่วยธุรกิ จโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร (EIT),
หน่วยธุรกิจการให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC), หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT),
และหน่วยธุรกิ จระบบวิท ยุและโทรทัศน์ (DB) ต่างได้ เน้ นพัฒ นาให้ มีการสร้ างทีม งาน และพันธมิตรในการจัด หาก
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคณ
ุ ภาพและให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
ตัวสินค้ าและบริ การ รวมถึงการเพิ่มเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ าทางด้ านโทรคมนาและทางด้ านไอที ที่มีความแตกต่าง
กัน และต้ องปรับตัวเปลี่ยนแปลงโดยนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาช่วยลดต้ นทุนการดาเนินงานและสร้ างความได้ เปรี ยบ
ทางด้ านการแข่งขัน
3.1.4. ความเสี่ยงจากการส่ งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าไม่ ทนั ตามที่กาหนด
สาหรับงานด้ านโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จ หากกลุ่มบริ ษัท ไม่สามารถส่งมอบสินค้ า
ให้ กับลูกค้ าทันตามที่กาหนดในสัญ ญา กลุ่มบริ ษัท จะต้ องถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกค้ า ทาให้ โครงการมี
ต้ นทุนสูงขึน้ กลุ่มบริ ษัท จึงมีความเสี่ยงทางด้ านการปฏิบัติงานตามสัญ ญารวมถึงเงื่ อนเวลาในการส่งมอบงานต่อ
หน่วยงานเหล่านัน้
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีคา่ ปรับโครงการล่าช้ าไว้ จานวน 9.14 ล้ านบาท โดยเกิดจากการประมาณการ
ค่าปรับล่าช้ าจากการส่งมอบโครงการตามกาหนดสัญญาให้ กบั หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งได้ รับการ
ชดเชยจากผู้จาหน่ายสินค้ าหลักในแต่ละโครงการที่สง่ สินค้ าให้ บริ ษัทล่าช้ ากว่ากาหนด แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทได้
พยายามควบคุมงาน ประเมินความรู้ ความสามารถ ตลอดเวลา ว่าสามารถทางานเสร็ จทันเวลาหรื อไม่ รวมถึงการ
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ประเมิ นผู้รับเหมางานช่ วงต่อจากกลุ่มบริ ษั ทว่าเป็ นผู้มี ความรู้ ความช านาญ และความสามารถท างานได้ เสร็ จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด กาหนดแผนสารองทางเลือก ผู้ที่รับผิดชอบแก้ ไข ทาให้ กลุม่ บริ ษัทลดความเสีย่ งที่จะถูกปรับจากการส่ง
มอบโครงการล่าช้ าได้ มาก
3.1.5 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้ าล้ าสมัย
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ สินค้ าดังกล่าวจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมาก โดยในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ สุทธิ 119 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
12.21 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้ อยละ 10.94 ของสินทรัพย์รวม การมีสินค้ าจานวนมากอาจส่งผลให้ ไม่สามารถ
จาหน่ายออกไปได้ ทันเวลา ทาให้ สินค้ าล้ าสมัยได้ และมีต้นทุนในการบริ หารจัดการที่สงู ซึ่งในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมี
ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เพิ่มขึ ้นจาก 5.83 ล้ านบาท เป็ น 6.33 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 0.50 ล้ านบาท และมีระยะเวลา
หมุนเวียนของสินค้ าคงเหลือเพียง 71 วัน อย่างไรก็ตาม สาหรับหน่วยธุรกิจประเภทโครงการ กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายใน
การจัดซื ้อสต็อกสินค้ าเทคโนโลยี สารสนเทศก่อนการประมูลโครงการได้ ดังนันการจั
้
ดซื ้อสินค้ าจะจัดซื ้อเฉพาะบัญชี
รายการสินค้ าตามสัญ ญาเพื่อส่งมอบกับหน่วยงานเท่านัน้ สาหรับหน่วยธุรกิจประเภทไม่ ใช่โครงการ กลุ่มบริ ษั ทมี
นโยบายในการบริ ห ารจัดการเพื่ อไม่ให้ สิน ค้ าคงค้ างมี อายุนาน โดยหากมี สิน ค้ าที่ มีก ารเคลื่อนไหวช้ า กลุ่มบริ ษั ท
จะระบายสินค้ าดังกล่าวออกไปในราคาที่ใกล้ เคียงกับ ราคาทุนสิน ค้ า หรื อ เร่ งจัดท ารายการส่งเสริ มการขาย โดย
กลุม่ บริ ษัทมีระบบรายงานติดตามอายุสนิ ค้ าอย่างสม่าเสมอ
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงด้ านลูกหนี ้
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ าของกลุ่มบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกิดจากธุรกิจประเภทโครงการ และกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทภาคเอกชน ซึง่ เกิดจากธุรกิจประเภทไม่ใช่
โครงการ ซึ่งเป็ นการซือ้ ขายโดยการให้ เครดิ ตในการชาระเงิน ซึ่งในปี 2558 สัดส่วนยอดขายของกลุ่ม ลูกค้ าที่ เป็ น
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้ าเอกชน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66.30 และร้ อยละ 33.70 ของรายได้ รวม ซึ่ง
ในกรณีที่ลกู หนี ้การค้ าของกลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สูญหรื อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่อง และการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของกลุม่ บริ ษัท อย่างไรก็ตามกลุม่ บริ ษัท มีฐานลูกค้ าหลักเป็ นหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะการเงินที่มีความมัน่ คงสูง ประกอบกับกลุ่มบริ ษัท มีนโยบายการให้ สินเชื่อที่รัดกุมแก่กลุ่ม
ลูกค้ าบริ ษัทเอกชน จึงทาให้ ที่ผา่ นมากลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สูญน้ อยมาก กลุม่ บริ ษัทได้ มีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เต็มจานวนจากลูกหนี ้ภาคเอกชนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริ ษัทมีค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ รวมจ านวน 1.24 ล้ านบาท โดยเพิ่ ม ขึน้ จากปี 2557 0.20 ล้ านบาท ที่ มี ค่ าเผื่ อหนี ส้ งสัย จะสูญ จ านวน 1.04
ล้ านบาท ซึง่ สาเหตุเกิดจากลูกค้ าเอกชนของบริ ษัทรายหนึง่ ยังส่งมอบงานให้ กบั หน่วยงานราชการไม่แล้ วเสร็ จ และทา
ให้ ยงั ไม่สามารถจ่ายชาระมายังบริ ษัทได้ ทาให้ ระยะเวลาการจ่ายชาระยาวเกินกว่า 365 วัน และบริ ษัทต้ องตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญทังจ
้ านวน แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทคาดว่าในปี 2559 บริ ษัทจะได้ รับชาระหนี ้จากลูกหนี ้รายดังกล่าว
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

3.2.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
จากการที่โครงสร้ างรายได้ สว่ นใหญ่ ของกลุม่ บริ ษัทเป็ นเงินบาท เนื่องจากเป็ นการขายภายในประเทศ
ร้ อยละ 99.99 และขายต่างประเทศอีกร้ อยละ 0.01 ในขณะที่โครงสร้ างต้ นทุนของกลุม่ บริ ษัท มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ในปี 2558 มีอตั ราการสัง่ ซื ้อร้ อยละ 15.24 ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
และมีการสัง่ ซื ้อในประเทศเป็ น
อัตราเงินบาท อัตราร้ อยละ 84.76 ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกลุม่ บริ ษัท จะพิจารณาในการซื ้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นในกรณีที่บริ ษัทเข้ าผูกพันกับโครงการระยะยาว โดยคานึงสภาวการณ์ และความ
เหมาะสมของตลาดเงิน ณ ขณะนัน้
3.2.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
เนื่ อ งจากกลุ่ม บริ ษั ท ประกอบกั บ ธุ ร กิ จ ที มี สัด ส่ว นมาจากรายได้ จากโครงการของภาครั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจเป็ นส่วนใหญ่ การส่งมอบตรวจรับ ตลอดจนการเก็บเงินที่ลา่ ช้ าอันเนื่องมาจากขันตอนของราชการ
้
รวมทัง้
การที่กลุม่ บริ ษัทต้ องมีเงินฝากเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ที่ใช้ ในการออกหลักประกันในการประมูลงานและ
จัดทาสัญญา ตลอดจดการรับประกันตามสัญญา อาจทาให้ กลุ่มบริ ษัทขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความเสี่ยง
ทางด้ านสภาพคล่อ งอัน เนื่ อ งมาจากวงจรกระแสเงิ น สดของธุรกิ จ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ ว จานวน 1.47 เท่า และในปี 2557 จานวน 1.41 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 1.67 และในปี 2557 จานวน 1.50 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ กลุ่มบริ ษัท มี
รายได้ สว่ นใหญ่จากโครงการภาครัฐนี ้ ทาให้ กลุม่ บริ ษัทสามารถนาโครงการที่กลุม่ บริ ษัท ได้ ทาสัญญากับภาครัฐหรื อ
ภาครัฐวิสาหกิจแล้ ว มาทาสินเชื่อโครงการกับทางธนาคาร และนาเงินสดมาใช้ ในการดาเนินงานโครงการตังแต่
้ ต้นจน
จบโครงการดังกล่าวได้
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