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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนควรพิจารณาประกอบการลงทุน มีดงั นี ้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1

ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่ งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ า
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัท IRCP ได้ รับเกียรติแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า อาทิเช่น Nokia Siemens
Networks, Huawei, Sonus Networks, Vanderlande, Alcatel-Lucent, Fortinet, HPE-Aruba, LigoWave,
ANTLabs, Sangfore, V-Cube&Aver และ HikVision เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงได้ รับความไว้ วางใจ
จาก บริ ษัท ไมโครซอฟต์ แต่งตังเป็
้ นตัวแทนในการผลิตซ ้าซอฟแวร์
อย่างไรก็ ต ามสัญ ญาการแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ายเป็ น สัญ ญาที่มี ระยะเวลาสิน้ สุด และจะมีก าร
พิจารณาต่อสัญญา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของบริ ษัทต่อคู่สญ
ั ญา ดังนัน้ หาก
กลุม่ บริ ษัท IRCP ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ อาจเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อ
ยกเลิกสัญญาจากคู่สญ
ั ญาได้ ทางกลุม่ บริ ษัท IRCP จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงด้ วยการทบทวนสัญญา
และวางแผนงานการจาหน่ายร่วมกับคูส่ ญ
ั ญาถึงแนวทางปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอย่างสม่าเสมอ รวมทั ง้ มีนโยบาย
ในการหารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม
3.1.2

ความเสี่ยงด้ านรายได้ จากงานประเภทโครงการ
รายได้ จ ากงานประเภทโครงการส่ว นใหญ่ ม าจากการประมูลงานของหน่ ว ยงานราชการ แ ละ
รัฐ วิสาหกิ จ ซึ่งในปี 2559 รายได้ ของกลุ่ม IRCP ประมาณร้ อยละ 49.5 เป็ น รายได้ ที่ ม าจากงานประเภท
โครงการ ซึ่งเกือบทังหมดมาจากการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างจากทางหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ รายได้
ส่ว นนี ข้ องกลุ่ม บริ ษั ท จึ ง ขึ น้ อยู่ กับ ความสามารถในการชนะการประมู ล โครงการ นโยบายการลงทุ น
งบประมาณของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิ จ ตลอดจนสถานการณ์ ทางการเมื อง ภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศเป็ นสาคัญ โครงการที่สาคัญในปี 2559 ได้ แก่ โครงการเช่าเครื่ องคัดแยกสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์แบบ Cross Belt Sorter ของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ โครงการซื ้ออุปกรณ์ Gateway-Point
of Interconnection จากบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ ด้ วยความเชื่อมัน่ ในความสามารถ ประสบการณ์ และชื่อเสียงจนเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ ามา
นานกว่า 30 ปี ที่จะสามารถส่งมอบสินค้ า และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจ
จากลูกค้ าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.1.3

ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันใน
เรื่ องของราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรของกลุม่ บริ ษัทที่มีแนวโน้ มว่าจะลดลงในอนาคต ดังนัน้
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ทางกลุม่ บริ ษัทจึงได้ พยายามขยายพันธมิตรในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วย
ในการลดต้ นทุนและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ทังนี
้ ้ไม่เพียงแต่ลกู ค้ าจะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แต่ยงั
สามารถสร้ างผลกาไรให้ กบั กลุม่ บริ ษัทอีกด้ วย
3.1.4

ความเสี่ยงจากการส่ งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าไม่ ทันตามที่กาหนด
การส่งมอบงานโครงการของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่กาหนดในสัญญา ถือเป็ น
ความท้ าทายที่กลุ่มบริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอตั ราค่าปรับค่อนข้ างสูง ซึ่งเป็ นผลทาให้
ต้ นทุนสูงขึ ้น
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัท มีการตังส
้ ารองค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าเพิ่มขึ ้น จานวน 18.4 ล้ าน
บาท โดยเกิ ด จากโครงการที่ ส่งมอบล่า ช้ ากว่าก าหนด และโครงการที่ ถูก ยกเลิก ในปี 2560 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวกาลังอยูใ่ นกระบวนการทาหนังสือคัดค้ าน และกระบวนการทางกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทได้ ทาการปรับปรุงแผนการดาเนินงานโครงการ และมีการควบคุมอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อให้ งานทังหมดถู
้
กส่งมอบตามกาหนดระยะเวลา
3.1.5

ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา
จากกรณีการถูกบอกเลิกสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากการทางานล่าช้ าไม่เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญา เป็ นเหตุให้ บริ ษัททาการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากส่วนงานที่ได้ ทาเสร็ จไปแล้ ว
ในปี ก่อน ๆ จานวน 99.4 ล้ านบาท ที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินปี 2559
จากกรณีดงั กล่าว บริ ษัทได้ เพิ่มความระมัดระวังกับโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั และโครงการใหม่ ๆ
โดยทาการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารงานโครงการ ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัททุกฝ่ าย โดยมี
หน้ าที่ ดังนี ้
• ประชุมพิจารณาโครงการที่นาเสนอจากฝ่ ายขาย ในส่วนของต้ นทุน แรงงาน และระยะเวลาของ
โครงการ
• พิจารณาความเสีย่ งของโครงการที่นาเสนอโดยรองประธานฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง เพื่อนาเสนอ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
• ควบคุมการบริ หารงานของโครงการให้ เป็ นไปตามกาหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ
• ควบคุมการใช้ จ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการ
• ประเมินสถานการณ์ และแจ้ งความคืบหน้ าของโครงการต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3.1.6

ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้ าล้ าสมัย
เป็ นที่ทราบกันดีว่าสินค้ าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีโอกาสล้ าสมัยสูง การที่กลุม่ บริ ษัทต้ องจัดเก็บสินค้ า
เพื่อให้ เพียงพอแก่ความต้ องการของลูกค้ า จึงทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีความเสีย่ งในเรื่ องของสินค้ าล้ าสมัย โดยในปี
2559 กลุ่มบริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือสุทธิ จานวน 151.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.45 ของสินทรัพย์รวม
และมีค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย จานวน 10.45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 4.1 ล้ านบาท ซึ่งสินค้ าในส่วนนี ้เป็ น
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สินค้ าที่ซื ้อมาขายไปเป็ นส่วนใหญ่ กลุม่ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการระบายสินค้ า ด้ วยการจัดรายการส่งเสริ ม
การขาย และการควบคุมสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ นปริ มาณที่เหมาะสม
สาหรับสินค้ าที่เป็ นงานโครงการ กลุม่ บริ ษัทไม่นโยบายในการจัดเก็บสินค้ า จึงทาให้ ไม่เกิดปั ญหา
สินค้ าล้ าสมัยในส่วนงานนี ้
3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1

ความเสี่ยงด้ านลูกหนี ้
จากที่ ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความเสี่ย งจากการส่ง มอบสิน ค้ า ให้ ลูก ค้ า ไม่ ทัน ตามที่ ก าหนด ในข้ อ 3.1.4
ผลกระทบอีกด้ านหนึง่ คือกลุม่ บริ ษัท ไม่สามารถเรี ยกชาระหนี ้จากงานที่ทาเสร็ จแล้ วจากลูกค้ าได้ สาหรับงานที่
เป็ นงานประเภทโครงการ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในปี 2559 มีจานวนทังสิ
้ ้น 99.9 ล้ านบาท เกือบทังหมดมา
้
จากการที่ถกู ยกเลิกโครงการ ทาให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องทาการปรับปรุงลูกหนี ้โดยการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ น
จานวน 99.4 ล้ า นบาท ซึ่งโครงการดัง กล่าวอยู่ในกระบวนการท าหนังสือ คัด ค้ าน และกระบวนการทาง
กฎหมาย
3.2.2

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2559 กลุ่ม บริ ษั ท มี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศซึง่ ไม่ได้ รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีสินทรัพย์เป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ
จานวน 0.01 ล้ านดอลล่าร์ และ มีหนี ้สินเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ จานวน 1.76 ล้ านดอลล่าร์
3.2.3

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนจากรายได้ ของโครงการอยูท่ ี่ร้อยละ 49.5 และเกือบทังหมดเป็
้
นรายได้
จากหน่ ว ยงานราชการ และรั ฐ วิ สาหกิ จ แต่ เนื่ อ งจากขัน้ ตอนการช าระเงิ น ของหน่ ว ยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ อาจไม่สอดคล้ องกับการชาระค่าสินค้ าและบริ การที่ใช้ ในโครงการ ซึ่งอาจทาให้ กลุ่มบริ ษัทขาด
สภาพคล่อง ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทได้ ทาการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินงานโครงการ โดยใช้ วงเงินสินเชื่อกับ
ทางธนาคาร ซึง่ ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท ได้ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารไทยเครดิต และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
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