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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย

สินทรัพย์ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย คือ ที่ดิน อาคาร เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์ สานักงาน และ
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
คา้ ประกันเงินกู้

3.เครื่องใช้ สานักงาน

บริษัท และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

10,208

4.เครื่องตกแต่งและติดตัง้

บริษัท และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

1,068

5.ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

บริษัท และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

1,900

6.เครื่องมือเครื่ องใช้ เช่น มิเตอร์ วดั ไฟ เครื่องทาซ ้า บริษัท และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
ซอฟต์แวร์ เป็ นต้ น
บริษัท และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
7.ยานพาหนะ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

ไม่มีภาระผูกพัน

1

ประเภทของสินทรัพย์

1.อาคารสานักงานของบริษัทเลขที2่ 3/106-108
ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ
เนื ้อที่ 901.86 ตารางเมตร *
สาหรับ เป็ นสถานทีป่ ระกอบการของบริษัท
(สานักงานใหญ่)
2.ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื ้อที่ 29 ตารางวา พร้ อม
อาคารพาณิชย์ 4.5 ชัน้ ตังอยู
้ ่ เลขที่ 101 /40 หมู่
ที่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้ า อ.เมืองนนทบุรี

มูลค่ าสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่อม
ราคา (พันบาท)
2,510
บริษัททาสัญญาเช่าระยะยาว กับ
จดจานองสิทธิการเช่าค ้าประกัน
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด**
วงเงินสินเชื่อกับธนาคารไทย
เป็ นเวลา 27 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2535
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)
-31 ธันวาคม 2562 จ่ายค่าเช่า เดือน
ละ 6,928.71 บาท โดยอัตราค่าเช่า
จะขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 ของอัตรา
ค่าเช่าเดือนสุดท้ ายของทุก 5 ปี
1,015
บริษัท เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ไม่มีภาระผูกพัน

จ.นนทบุรี 11000
สาหรับ ใช้ เป็ นสถานประกอบการหน่วยธุรกิจทาซ ้า
ซอฟต์แวร์

8.งานระหว่างก่อสร้ าง (งานตกแต่งสานักงานใหม่) บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน)
เป็ นเจ้ าของ

บริษัททาสัญญาเช่าทางการเงิน
โดยมีกาหนดการชาค่าเช่าเป็ น
รายเดือน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 4-5 ปี
ไม่มีภาระผูกพัน

5,236

372

*หมายเหตุ บริษัทย่อยของบริษัท บางส่วนใช้ พื ้นที่สานักงานใหญ่ของบริษัท เป็ นสานักงาน โดยทาการเช่าพื ้นที่เป็ นรายปี โดยบริษัท คิดค่า
เช่าจากบริษัทย่อยเหล่านันรวมกั
้
บค่าบริหารส่วนกลาง
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**หมายเหตุ บริ ษัท นารายณ์ ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด ได้ ทาสัญ ญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์บริ เวณ
เส้ นทางโครงการรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน ช่วงถนนพระราม 9 ถึงซอยศูนย์วิจยั จากการสอบถามผู้บริ หารของบริษัทนารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์
พบว่ามิได้ กระทาผิดสัญญากับการรถไฟแต่อย่างใด ดังนัน้ บริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ได้ รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

4.2

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เนื่องด้ วยธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษัทเป็ นธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
ดังนันในปี
้
2559 ทางคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท โดย IRCP ถือหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วร้ อยละ 50 คิดเป็ นมูลค่า 2.6 ล้ าน
บาท บริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ จาหน่ายหรื อ
ให้ บริ การติดตังเกี
้ ่ยวกับระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ ป จากัด มีมติอนุมตั ิการเรี ยกชาระค่าหุ้นของบริ ษัท
สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ ป จากัด เพิ่มเติมอีกร้ อยละ 50 สาหรับหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น เป็ นเงินจานวน
5 ล้ านบาท เป็ นผลทาให้ ทนุ เรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด เพิ่มขึ ้นจากจานวน 5 ล้ าน
บาท เป็ น 10 ล้ านบาท โดย IRCP ได้ จ่ายชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เป็ นเงิน
จานวน 2.6 ล้ านบาท ในปี 2559 ได้ มีการตี มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 5.1 ล้ านบาท หักค่าด้ อยค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด จานวน 5.1 ล้ านบาท คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ จานวน 0 บาท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 45.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
91.14 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 9.20 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 92 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว หักค่าด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด จานวน 5.94 ล้ านบาท คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ จานวน 3.26 ล้ านบาท
บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 50.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้ ว หักค่าด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด จานวน 2.84 ล้ านบาท คงเหลือเงิน
ลงทุนสุทธิ จานวน 47.57 ล้ านบาท
บริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 1.27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
50.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว หักค่าด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด จานวน
1.02 ล้ านบาท คงเหลือเงินลงทุนสุทธิ จานวน 0.26 ล้ านบาท
บริ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด มีสดั ส่วนการถื อหุ้นอยู่ร้อยละ 25 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 13.75
ล้ านบาท โดยมีบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 มีมลู ค่าทางบัญชีตามวิธีสว่ นได้
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เสีย จานวน 9.87 ล้ านบาท หักค่าด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด จานวน 1.39 ล้ านบาท
คงเหลือเงินลงทุนมูลค่าสุทธิ จานวน 8.47 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายเปิ ดโอกาสในการลงทุนในบริ ษัทอื่นและสนใจธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
หากการเข้ าไปลงทุน เพื่อเพิ่ มศักยภาพ สร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเอือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้ กับ
บริ ษั ท ทัง้ นี จ้ ะอยู่ในกรอบธุ รกิ จ เทคโนโลยี สารสนเทศเทเลคอมหรื อ สารสนเทศไอที หรื อด้ านการโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง ธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนเท่านัน้ เป็ นการดารงจุดยืนของบริ ษัทที่ต้องการขยายการให้ บริ การ
แบบครบวงจร (Total Solution) ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั ลูกค้ า และสร้ างความเจริ ญเติบโตยัง่ ยืน โดย
บริ ษัทมีนโยบายเข้ าถือหุ้น ร้ อยละ 100 ในบริ ษัทที่เข้ าไปลงทุน แต่อย่างไรก็ต ามก็เปิ ดโอกาสในการร่ วมลงทุน
หาก ผู้ร่วมทุนมีศกั ยภาพในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท
4.2.2

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อย
ในกรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ย ทางบริ ษั ท จะควบคุม ดูแ ลและก าหนดนโยบายโดยจะส่ง กรรมการบริ ห าร
ชุดเดียวกับบริ ษัท เข้ าไปเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อยจานวน 2 ท่าน และหากบริ ษัทย่อยมีการดาเนิน
ธุรกิ จที่กระทบต่อ บริ ษั ทอย่างมีนัยสาคัญ เช่น การทาสัญ ญาทางธุรกิ จกับบริ ษัทคู่ค้าเพิ่ม เติม บริ ษัทย่อย
จะต้ องเสนอเรื่ องและขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทก่อน ที่จะมีการดาเนินการ
4.2.3

นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่ วม
ในกรณีบริ ษัทร่วม ทางบริ ษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลและติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ใกล้ ชิด โดยส่งตัวแทนที่มคี วามรู้ความสามารถในกิจการนัน้ ๆ เข้ าไปเป็ นคณะกรรมการบริษัทร่วมตาม
สัดส่วนการลงทุน และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้ าวหน้ าของโครงการตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททุก ๆ เดือน และหากมีการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ตัวแทน
จะต้ องขอเสนอเรื่ องและขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ก่อนที่จะมีการดาเนินการต่อไป

หน้ ำ 62

