แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1

ภาพรวม

ในปี 2558 ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2557 รั ฐ บาลของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ เข้ า มาบริ ห ารประเทศท าให้
สถานการณ์ ทางการเมืองของประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น และทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผู้ลงทุนมากขึ ้น แต่อย่างไรก็
ตามราคาสินค้ าเกษตรกลับตกตา่ ทาให้ เศรษฐกิจไทยไม่เติบโตเท่าที่ควร และยังเกิดภัยแล้ งในช่วงปลายปี กดดันให้ เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยยังเติบโตไม่ได้ ตามเป้าหมาย ความรวดเร็ วในการอนุมตั ิโครงการการลงทุนพืน้ ฐานของรัฐล้ วนแล้ วแต่มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท โดยทางตรงกระทบกับรายได้ กลุม่ บริ ษัทประเภทโครงการ ซึง่ ได้ แก่หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom), หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT), หน่วยธุรกิจการให้ บริ การ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC), หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT), และหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและ
โทรทัศน์ (DB) ซึ่งต้ องพึ่งพาจากการประมูลโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หลายโครงการได้ เลื่อนการประมูลโครงการ
ออกไป หลายโครงการไม่สามารถตรวจรั บงานที่บริ ษัทกาลังส่งมอบงานได้ โดยทางอ้ อมกระทบกับรายได้ กลุม่ บริ ษัทประเภท
ไม่ใช่โครงการ ซึ่งได้ แก่หน่วยธุร กิจผลิตซ ้าซอฟต์ แวร์ (AR), และหน่วยธุรกิจจาหน่ายสินค้ าไอที ประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับ
องค์กร (ITG) ซึง่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ เป็ นลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าไปจาหน่ายในโครงการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอีกทอดหนึง่ แต่
อย่างไรก็ตาม การที่กลุม่ บริ ษัทอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้ านสารสนเทศไอที สารสนเทศโทรคมนาคม และทางด้ านระบบวิทยุ
โทรทัศน์กระจายเสียง ทาให้ กลุม่ บริ ษัทยังสามารถมีผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้นได้ ทังนี
้ เ้ นื่องจาก ประเทศไทยยังต้ องพึง่ พิง
การพัฒนาเศรษฐกิจ และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้ วยระบบสารสนเทศต่าง ๆ และที่สาคัญ ในปี 2557-2559 รัฐบาลได้ มีนโยบาย
การเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ ภาพวิทยุโทรทัศน์จากระบบ อนาล็อก เป็ นระบบ ดิจิตอล และกลุม่ บริ ษัท ได้ ปรับเปลี่ยนเตรี ยม
ความพร้ อมให้ สอดคล้ องกับนโยบายภาครัฐตลอดเวลา ทาให้ ผลการดาเนินงานในปี 2558 ของกลุม่ บริ ษัท ยังมีกาไรสุทธิได้
และด้ ว ยวิ สัย ทัศ น์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ที่ จ ะด าเนิ น ธุ รกิ จ หลากหลายด้ า น ICT กลุ่ม บริ ษั ท จึ ง ได้ ข ยายธุ ร กิ จ ไปยัง
อุต สาหกรรมสารสนเทศต่า ง ๆ โดยฝ่ ายบริ ห ารเห็ น ว่า นโยบายของทางภาครั ฐ บาลที่ป ระกาศเดิ น หน้ า การขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจด้ วยเทคโนโลยี หรื อที่เรี ยกว่า ดิจิตอลอีโคโนมี่ (Digital Economy) ทาให้ กลุ่มบริ ษัทเห็นโอกาส และทิศทาง ที่จะ
สามารถขยายธุ รกิ จทางด้ านสารสนเทศ ให้ เจริ ญ เติ บ โตต่อไปในช่วง 1-5 ปี นี ้ โดยในปี 2558 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ลงทุน กับ
ผู้เชี่ยวชาญอีก 2 หน่วยธุรกิจ คือ บริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด เพื่ อดาเนินธุรกิจที่ให้ บริ การบนคลาวด์แบบครบ
วงจร (Integrated Cloud Service Agency)เช่น ให้ บริ การเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ ให้ บริ การเช่าพื ้นที่ โดยได้ จบั มือกับพันธมิตรทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ โดยคาดหวังในการรองรับแนวโน้ มของเทคโนโลยีในอนาคตที่กาลังมีบทบาทการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศไทย มุ่งเน้ นลูกค้ าภาครัฐและรัฐวิสาหกิ จ และ บริ ษั ท เอช อาร์ ซี พี จากัด เพื่อดาเนินธุรกิ จด้ านสารสนเทศไอที
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการแพทย์ โดยกลุม่ บริ ษัท มองเห็นอนาคตว่า สินค้ าและอุปกรณ์ด้านไอที จะเข้ ามามีบทบาทใน
การดูแลสุขภาพและทางการแพทย์มาก ในขณะที่ประเทศไทยกาลังเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ การใช้ บริ การของผู้ป่วยมีแนวโน้ ม
จากการแก้ ไข (Corrective) เป็ นการป้องกัน (Preventive)มากขึ ้น การบันทึกประวัติคนไข้ จากการที่แพทย์เป็ นผู้จดบันทึก
หรื อ เป็ นผู้ป้อนข้ อมูลผ่านแป้นพิมพ์ เป็ นการพูดเพื่อให้ ระบบไอทีแปลงเป็ นตัวอักษร (Speech to Text – Text to Speech)
โดยกลุม่ บริ ษัทฯ หวังว่านอกจะดาเนินธุรกิจ ยังเป็ นการช่วยยกระดับสังคมไทย และพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเจริ ญยิ่งขึ ้นๆไป
สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคเดียวกันได้
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14.2

ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร

ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีรายได้ รวมจานวน 1,237.10 ล้ านบาท ลดลงจานวน 428.27 ล้ านบาท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 25.72 จากปี 2557 ที่มีรายได้ รวมจานวน 1,665.37 ล้ านบาท และกลุ่มบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ จานวน 57.34
ล้ านบาท หรื อ กาไรสุทธิ 0.22 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2557 มีผลกาไรสุทธิ 134.29 ล้ านบาท หรื อ กาไรสุทธิ 0.53 บาทต่อ
หุ้น ทังนี
้ ้มีสาเหตุมาจากดังนี ้
รายได้ จาการพัฒนาระบบ และรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการพัฒนาระบบ
รายได้ จากค่าบริ การพัฒนาระบบ เป็ นรายได้ จากธุรกิจ ประเภทโครงการมาจาก ธุรกิจหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม
(Telecom), หน่ว ยธุ รกิ จ โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับ องค์ ก ร (EIT), หน่วยธุรกิ จ การให้ บ ริ ก ารและพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ (INEC), หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT), และหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ (DB) โดย
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการพัฒนาระบบจานวน 780.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.11 ของรายได้ รวม ลดลง
จานวน 506.18 ล้ านบาท หรื อ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.33 จากปี 2557 ที่มีรายได้ จากค่าบริ การการพัฒนาระบบ จานวน
1,286.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 77.27 ของรายได้ รวม ทัง้ นี ้สาเหตุมาจากในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษัทไม่มีการชนะ
โครงการใหญ่ ๆ แต่ในขณะที่ปี 2557 กลุม่ บริ ษัทชนะโครงการใหญ่ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าบางมด เป็ นโครงการ
Smart Classroom มูลค่าโครงการรวม 633 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากส่วนงานขายส่วนใหญ่ มาจากหน่วยธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร
(ITG) และหน่วยธุรกิ จ การผลิต ซา้ ซอฟต์ แ วร์ (AR) และจัดอยู่ใ นส่ว นของรายได้ จากธุรกิ จ ประเภทที่ ไม่ใช่โครงการ โดย
ในปี 2558 มีรายได้ จากการขาย จานวน 448.36 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 36.24 ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจานวน 87.93
ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 24.40 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้ จานวน 360.43 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ
21.64 ของรายได้ รวม การเพิ่มขึ ้นของยอดขายดังกล่าว เป็ นผลมาจากสินค้ าที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าที่มี
คุณภาพดี และเป็ นที่ต้องการของตลาด ด้ านการรักษาความปลอดภัยทางไอที โดยทังภาครั
้
ฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
รวมถึงภาคการเงินการธนาคาร มีความต้ องการสูง ประกอบนโยบายการทาการตลาดแบบพันธมิตรของกลุม่ บริ ษัท ทาให้
รักษาฐานลูกค้ าและขยายฐานลูกค้ าไปยังภูมิภาคได้ โดยในปี 2558-2559 กลุม่ บริ ษัทจะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยจะไปตัง้ สานักงานตัวแทนที่ประเทศลาวเป็ นประเทศแรก และขอเป็ นตัวแทนสินค้ าเพื่ อจาหน่ายภายในประเทศลาว
แต่เพียงผู้เดียว และกลุม่ บริ ษัทยังมีเป้าหมายเพื่อจัดฝึ กอบรมหน่วยงานในประเทศดังกล่าวให้ มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้ ข้อมูลทางระบบไอที และรู้จดั การป้องกันรักษาความปลอดภัย และเกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาในประเทศต่อไป
รายได้ อื่น
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีรายได้ อื่นจานวน 8.02 ล้ านบาท ลดลงจานวน 9.93 ล้ านบาท จากปี 2557 ที่มีรายได้ อื่น
จานวน 17.95 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกาไรจากการ
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ขายเงินลงทุนบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษั ท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด) ให้ กบั พนักงาน เพื่อเป็ นการจูงใจให้
พนักงานมีสว่ นรวมความเป็ นเจ้ าของ และมีจิตสานึกเดียวกันในการปฏิบตั ิงาน
ต้ นทุนค่ าบริการพัฒนาระบบและต้ นทุนขาย
ต้ นทุนค่าบริ การและพัฒนาระบบ
ต้ นทุนค่าบริ การและพัฒนาระบบ เป็ นต้ นทุนของส่วนงานประเภทโครงการ โดยในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีต้นทุน
ค่าบริ การและพัฒนาระบบจานวน 619.32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.06 ของรายได้ รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 79.33 ของ
รายได้ ค่าบริ การพัฒนาระบบ ส่วนในปี 2557 กลุม่ บริ ษัท มีต้นทุนค่าบริ การและพัฒนาระบบจานวน 1,033.48 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 62.06 ของรายได้ รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 80.31 ของรายได้ ค่าบริ การพัฒ นาระบบ ต้ นทุนค่าบริ การและ
พัฒ นาระบบลดลงตามสัดส่วนรายได้ ค่าบริ การพัฒ นาระบบที่ลดลง ส่วนอัตราต้ นทุนต่อรายได้ ค่าบริ การระบบลดลง
เล็กน้ อย มีอัตรากาไรขันต้
้ นดีขึ ้น ทัง้ นี ้ จากการที่กลุ่มบริ ษัท มีรายได้ จากกาพัฒ นาระบบ จากโครงการขนาดเล็ก หรื อ
ขนาดกลาง เป็ นจานวนหลายโครงการ ระยะเวลาการดาเนินโครงการเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ทาให้ กลุ่มบริ ษัทควบคุมและ
รักษาระดับอัตราส่วนกาไรได้ ง่ายขึ ้น
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย เป็ นต้ นทุนสินค้ าที่ขายของส่วนงานประเภทไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนขาย
จานวน 361.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.67 ของรายได้ จากการขาย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจานวน 288.97
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 80.17 ของรายได้ จ ากการขาย โดยมี สัด ส่ว นเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ น้ เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย นของสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัท ได้ มีนโยบายในการเสนอราคา
ลูกค้ าในราคาสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทันที (Spot Rate) ทังนี
้ ้ จะทาให้ ลดผลกระทบด้ านลบต่ออัตรากาไรขันต้
้ น
ของบริ ษัท
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 162.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.11 ของรายได้
รวม ส่วนในปี 2557 มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 153.74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.23 ของรายได้ รวม สาเหตุที่
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารต่อรายได้ รวมมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้น มาจากที่รายได้ รวมบริ ษัทในปี 2557 ที่มีโครงการใหญ่และ
สามารถรับรู้ รายได้ เป็ นส่วนใหญ่ จึงทาให้ อตั ราส่วนในปี 2557 มีการลดลงกว่าปกติ แต่พอมาในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทไม่มี
โครงการใหญ่พิเศษ ก็จะกลับมามีอตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมาเป็ นปกติ แต่อย่ างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทได้ มี
นโยบายกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับชันให้
้ พยายามควบคุมค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร และกาหนดงบประมาณให้
เหมาะสม ตามสัดส่วนของรายได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุม และการวัดผล และความมีประสิทธิภาพ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จานวน 18.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.53 ของรายได้ รวม
ลดลงจานวน 0.19 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกันปี 2557 ที่มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 19.16 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อย
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ละ 1.15 ของรายได้ รวม ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่มีจานวนเงินลดลงเล็กน้ อย แต่ เมื่อดูจากอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายทางการเงินต่อ
ยอดขายกลับมีอตั ราที่เพิ่มขึ ้น โดยทังนี
้ ้มีสาเหตุจาก ระยะการเก็บหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลายาวนานขึ ้นจากเดิมปี 2557
มีระยะเวลาการรับชาระหนี ้จานวน 168 วัน เป็ นจานวน 255 วันในปี 2558 ทาให้ การชาระคืนหนี ้สินมีระยะยาวนานขึ ้น ใน
ขณะเดียวกันยอดรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทก็มีอตั ราลดลง ทางผู้บริ หารจึงได้ เร่ งรัดการดาเนินโครงการและให้ เก็บเงินอย่าง
รวดเร็ ว เพื่อนามาชาระคืนภาระหนี ้สิน เพื่อลดค่าใช้ จ่ายทางการเงินให้ อยูใ่ นระดับเหมาะสมต่อไป
กาไร
ในปี 2558 และ 2557 กลุม่ บริ ษัท มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 20.18 และ 19.72 ตามลาดับ อัตรากาไรจาการดาเนินงาน
ร้ อยละ 5.97 และ 10.21 ตามลาดับ และอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 4.64 และ 8.06 ตามลาดับ โดยในปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีอตั รา
กาไรขันต้
้ น เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ทังนี
้ ้มาจากการที่ปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีรายได้ จากการพัฒนาระบบที่มีโครงการขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดกลาง ระยะเวลาดาเนินโครงการสัน้ ๆ หลายโครงการ ทาให้ กลุม่ บริ ษัทรักษาระดับ อัตรากาไรขันต้
้ นได้ ส่วนอัตรากาไรจาก
การดาเนินงาน อัตรากาไรสุทธิ ในปี 2558 มีอตั รากาไรดาเนินงาน และอัตรากาไรสุทธิ ลดลง นันเนื
้ ่องมาจากในปี 2558 กลุ่ม
บริ ษัทมีรายได้ จากการพัฒนาระบบลดลง ร้ อยละ 39.33 และไม่มีโครงการขนาดใหญ่เข้ ามา และโครงการภาครัฐได้ ถกู เลื่อนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างมาในช่วงปลายปี ทาให้ กลุม่ บริ ษัท ไม่สามารถรับรู้รายได้ ได้ ทนั ส่งผลให้ กาไรสุทธิของบริ ษัทลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2557 ที่มีรายได้ จากการพัฒนาระบบ จากโครงการ Smart Classroom ซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่
14.3

ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 กลุม่ บริ ษัท มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 735.25 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 67.58 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจานวน 249.56 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่มีจานวน
984.81 ล้ านบาท หรื อคือเป็ นร้ อยละ 75.12 ของสินทรัพย์รวม สาเหตุจากรายการที่ลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลงมา
จากรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทที่ลดลงกว่าร้ อยละ 25.72 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า
และลูกหนี ้อื่น ประกอบด้ วย ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 431.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.73 ของลูกหนี ้ทังหมด
้
และเป็ นลูกหนี ้จากความก้ าวหน้ าในการส่งมอบงานให้ กบั หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทังจ
้ านวน ลูกหนี ้กลุม่ นี ้มีความ
มัน่ คงปลอดภัยสูงเพราะเป็ นหน่วยงานราชการ แต่มีขนตอนตามตรวจรั
ั้
บระบบงานที่อาจล่าช้ าได้ บ้าง และเป็ นลูกหนีแ้ ละ
ตัว๋ เงินรับจานวน 21.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.98 ของลูกหนี ้ทังหมด
้
ซึง่ ลูกหนี ้กลุม่ นี ้มาจากการรับเช็คล่วงหน้ าใน
การจ่ายชาระค่าสินค้ าและบริ การของบริ ษัทเอกชน และรอระยะเวลาในการนาฝากธนาคารตามกาหนดระยะเวลาบนเช็ค
และลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 134.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.31 ของลูกหนี ้ทังหมด
้
เป็ นลูกหนี ้ที่กลุม่
บริ ษัทได้ เรี ยกเก็บชาระแล้ วจากการส่งมอบสินค้ าและการส่งมอบงานตามงวดงานตามสัญญา และอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการ
ให้ สินเชื่อ และสุดท้ ายเป็ นลูกหนี ้ที่ครบกาหนดชาระแล้ วแต่รอรับชาระอยู่จานวน 24.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.10
ของยอดลูกหนี ้ทังหมด
้
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ที่เกิดจากโครงการภาครัฐที่รอการเบิกจ่ายตามขันตอนของระบบราชการ
้
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สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่ บริ ษัท มีสินค้ าคงเหลือสุทธิจานวน 119.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
10.94 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นจานวน 46.56 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่มีจานวน
72.44 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 5.53 ของสิน ทรั พ ย์ รวม และด้ ว ยการที่ กลุ่ม บริ ษั ท เป็ น กลุ่ม ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้ างรวดเร็ ว โดยปกติหน่วยธุรกิจประเภทโครงการจะไม่มีนโยบายในการซื ้อ
สินค้ าก่อนได้ โครงการ ดังนัน้ ในส่วนธุรกิ จประเภทโครงการจึงไม่มีปัญ หาสิ นค้ าล้ าสมัย และหน่วยธุรกิ จประเภทไม่ใช่
โครงการ กลุ่มบริ ษัทจึงมีนโยบายควบคุมและติดตามสินค้ า หากมีอายุสินค้ านาน กลุ่มบริ ษัทจะมีนโยบายในการจัดทา
รายการส่งเสริ มการขาย หรื อ ลดราคา และโดยปกติ หน่วยธุรกิจจะเลือกซื ้อสินค้ าที่ราคาไม่สงู และมีอตั ราการหมุนเวียน
สินค้ าเร็ วมาสต็อกเพื่อป้องกันการเสียโอกาสเท่านัน้ ส่วนสินค้ าที่มีราคาสูงจะสัง่ ซือ้ สินค้ าตามคาสัง่ ซือ้ ของลูกค้ าแล้ ว
เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 กลุม่ บริ ษัท มีการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยแล้ ว จานวน 6.33 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น จานวน 0.50 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีจานวน 5.83 ล้ านบาท เนื่องจากมีสินค้ าบางรายการที่
บริ ษัทยกเลิกการเป็ นตัวแทน แต่ต้องซือ้ สินค้ าจานวนหนึ่งไว้ ให้ บริ การลูกค้ าของบริ ษัท จึงทาให้ ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยมี
จานวนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย แต่อ ย่างไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทได้ ทารายการส่งเสริ มการขายสาหรับสินค้ าที่มีอายุนานในราคาพิเศษ
ให้ กบั ลูกค้ าตลอดเวลา และกลุม่ บริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยมีเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น
14.4

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน

โครงสร้ างเงินทุน
ในปี 2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี ยอดรายได้ รวมจานวน 1,237.10 ล้ านบาท ลดลงจ านวน 428.27 ล้ านบาท หรื อลดลงคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 25.72 จากปี 2557 ที่มีรายได้ รวมจานวน 1,665.37 ล้ านบาท และ มีทรัพย์สนิ รวม 1,087.94 ล้ านบาท ลดลงจานวน 222.99
ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 17.01 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีทรัพย์สนิ รวมจานวน 1,310.93 ล้ านบาท และในปี 2558
บริ ษั ท มี เงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้ และเจ้ าหนี ท้ รั ส ต์ รี ซี จ านวน 173.09 ล้ า นบาท ลดลงจ านวน 199.15 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 53.50 จากปี 2557 ที่มีเงินกู้ยืมระยะสันและเจ้
้
าหนี ้ทรัสต์รีซีทจานวน 372.24 ล้ านบาท และมี เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
จานวน 337.94 ล้ านบาทลดลงเพียงเล็กน้ อยจานวน 3.36 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.99 จากปี 2557 ที่มีเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นจานวน 341.30 ล้ านบาท และมีหนี ้สินหมุนเวียนอื่น จานวน 67.72 ล้ านบาท ลดลงจานวน 12.49 ล้ านบาท หรื อ ลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 15.58 จากปี 2557 ที่มี หนีสิ ้นหมุนเวียนอื่น จานวน 80.22 ล้ านบาท และในปี 2558 กลุ่มบริ ษั ทมีภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
จานวน 3.37 ล้ านบาท ลดลงจานวน 10.44 ล้ านบาท หรื อ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 75.58 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ที่มีภาษี เงินได้ ค้าง
จ่ายจานวน 13.82 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากับ 1.22 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่มีอตั รา
หนี ้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.68 เท่า ทังนี
้ ้เนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทเพิ่งได้ สญ
ั ญาจากโครงการภาครัฐ และเพิ่งเริ่ มใช้ สินเชื่ อโครงการ
จากธนาคาร ในช่วงปลายปี ในขณะที่ช่วงระหว่างปี กลุม่ บริ ษัทได้ โครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง กลุม่ บริ ษัทได้ ใช้ เงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษัทเอง ส่งผลให้ ระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนลดลง แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มบริ ษัทยังคงต้ องรักษาระดับอัตราหนี ้สินต่อทุนเช่นนี ้ไว้
และในขณะเดียวกันก็ยงั คงต้ องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจในอนาคตซึง่ อาจจะมีผลต่อระดับอัตรา
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หนีส้ ินต่อทุนในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในระหว่างการดาเนินโครงการ ซึ่งปั จจุบันกลุ่มบริ ษั ทยังได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารและ
สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่ อง
งบกระแสเงินสด
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่ บริ ษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99.05 ล้ านบาท ลดลงจานวน 41.57
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.56 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน
140.62 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก
- ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิน ทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
จานวน 93.34 ล้ านบาท กลุม่ บริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลงจานวน 249.20 ล้ านบาท ลูกหนี ้
ภายใต้ สัญ ญาผ่ อ นช าระลดลงจ านวน 2.18 ล้ า นบาท สิน ค้ า คงเหลื อ เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 47.07 ล้ า นบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 4.54 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 1.15 ล้ านบาท
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 1.61 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 12.49 ล้ านบาท
และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบุคคลจานวน 33.83 ล้ านบาท และรับเงินจากดอกเบี ้ยรับ จานวน 1.36 ล้ านบาท
ส่งผลทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 245.40 ล้ านบาท
- ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีการซื ้ออุปกรณ์ จานวน 6.68 ล้ านบาท และจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
จานวน 12.50 ล้ านบาท และเงินสดรับจาการจาหน่ายอุปกรณ์ จานวน 0.31 ล้ านบาท ส่งผลทาให้ กลุ่มบริ ษัท มี
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 18.87 ล้ านบาท
- ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัท มีเงินเบิกเกินบัญชีและเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ ้นจานวน 55.21 ล้ านบาท มีเงิน
สดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 288.00 ล้ านบาท และมีเงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 432.36 ล้ านบาท มีเงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงินแก่บคุ คลภายนอก
จ านวน 80.00 ล้ า นบาท มี ก ารจ่ า ยช าระคื น จากตั๋ว แลกเงิ น ที่ อ อกให้ แ ก่ บุค คลภายนอกจ านวน 190.00
ล้ านบาท มีเงินสดจ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินจานวน 1.41 ล้ านบาท และมีเงินสดรับจาก
การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 9.88 ล้ านบาท และมีเงินสดจ่ายเงินปั นผลจานวน
66.17 ล้ านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี ้ยจานวน 12.04 ล้ านบาท ส่งผลทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 268.10 ล้ านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี อัต ราส่วนสภาพคล่อ ง (Current Ratio) อยู่ที่ ระดับ 1.67 เท่ า
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2557 ที่มีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 1.50 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยู่ ที่
ระดับ 1.47 เท่า เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2557 ที่อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ระดับ 1.41 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องมาจากกลุม่ บริ ษัท มีเงินกู้ยืมระยะสันและเจ้
้
าหนี ้ทรัสต์รีซีทลดลงจานวน 199.15 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการจ่าย
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ชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท และภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ลดลงจานวน 10.44 ล้ านบาท ซึ่งเกิด
จากกลุม่ บริ ษัทมีกาไรก่อนเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลง และหนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 12.49 ล้ านบาท และจาก
การที่บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยูถ่ ึงจานวน 99.05 ล้ านบาท ประกอบกับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกลุม่
บริ ษัท อยู่ที่ระดับ 1.22 เท่า กลุม่ บริ ษัทสามารถรับงานโครงการขนาดใหญ่ขึ ้นได้ เพราะอัตราหนี ้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่า
และแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทได้ เพิ่มขึ ้นอี กในอนาคตหากธุรกิจมีการขยายตัว และปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัท ยังได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
14.5

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทฯมีการทาสัญญาขายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
ให้ บริ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบริ การอื่นที่เกี่ยวเนื่อง จานวน 60 สัญญา และจานวน 26 สัญญา ตามลาดับ
มูลค่ารวมตามสัญญาจานวนเงิน 2,023 ล้ านบาท และจานวนเงิน 1,350.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทมีการส่งมอบงาน
แล้ ว จานวนเงิน 612.5 ล้ านบาท และจานวนเงิน 1,177.9 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัท จะต้ องส่งมอบงานให้ กบั ผู้ว่าจ้ าง
ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา และบริ ษัทจะต้ องนาหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา และในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษัท จะถูกริ บหลักประกันและต้ องชดใช้ คา่ เสียหายแก่ผ้ วู ่า
จ้ างตามที่กาหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทมีการทาสัญญาว่าจ้ างเพื่อดาเนินงานด้ านการออกแบบระบบ พัฒนา
ระบบ การจัดทาระบบรวมถึงการฝึ กอบรมกับผู้รับช่วงต่อ จานวน 103 สัญญา และจานวน 32 สัญญา ตามลาดับ มูลค่ารวม
ตามสัญญา จานวนเงิน 840.2 ล้ านบาท และจานวนเงิน 165.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายชาระเงินตามสัญญา
แล้ วจานวนเงิน 671.2 ล้ านบาท และจานวนเงิน 87.9 ล้ านบาท ตามลาดับ หากผู้รับช่วงต่อไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา
จะต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายต่อบริ ษัทฯตามที่กาหนด
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