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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1

ภาพรวม
ในช่วงปี 2558 - 2559 เศรษฐกิจไทยได้ เติบโตอย่างช้ า ๆ เพราะประสบปั ญหาเชิงโครงสร้ างจากทังภายนอกและ
้
ภายในประเทศ สาหรับปั ญหาเชิงโครงสร้ างภายในประเทศเป็ นผลมาจากส่วนภาคอุตสาหกรรมไทยที่มีความสามารถไม่
เพียงพอในการพัฒนาสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ยังคงต้ องพึ่งพาการนาเข้ าสินค้ าเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ขณะเดียวกันภาคการ
ส่งออกมีแนวโน้ มลดลงมาโดยตลอดเป็ นผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ประกอบกับภาคเกษตรกรรมก็ประสบ
ปั ญ หาจากภาวะราคาสินค้ าเกษตรตกต่า การชะลอการจับ จ่ายใช้ สอยของภาคครัวเรื อน และการชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชน ด้ วยสาเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ นทางรัฐบาลได้ ใช้ นโยบายการคลังในช่วงปี 2558 - 2559 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ทังจากกิ
้
จกรรมของรัฐบาลกลางทังในและนอกงบประมาณที
้
่เน้ นใช้ จ่ายลงทุนโครงการขนาดเล็ก สามารถเร่ ง
ดาเนินการได้ เร็ ว นับเป็ นแนวทางที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยสร้ างงานในระยะสันได้
้ ในภาวะที่อปุ สงค์ในประเทศชะลอตัว รวมทัง้
รัฐวิสาหกิจที่เร่งดาเนินโครงการลงทุนใหม่และโครงการต่อเนื่อง
สาหรับกลุม่ บริ ษัท มีรายได้ ในส่วนงานโครงการมาจากการใช้ งบประมาณของรัฐบาล ซึง่ ถือเป็ นทังข้
้ อดี และข้ อด้ อย
ในส่วนที่เป็ นข้ อดีคือความรวดเร็ วในการเบิกจ่ายเงินตามความคืบหน้ าของงาน ทาให้ เกิดสภาพคล่อง ข้ อด้ อยคือโครงการที่ได้
มักเป็ นโครงการขนาดเล็ก ทาให้ รายได้ ที่มาจากงานโครงการลดลง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่จะกระทบในส่วนโครงการที่ได้ จากรัฐบาล ยังกระทบไปถึง รายได้ การจากขาย
สินค้ าให้ ภาคเอกชน ซึ่งปั จจุบนั มีการแข่งขันด้ านราคาสูง ในขณะที่ต้นทุนไม่สามารถลดลงได้ เท่ากับราคาสินค้ าที่ลดลง จึง
เป็ นความท้ าทายที่จะต้ องพยายามขายสินค้ าให้ มีปริ มาณมากขึ ้นเพื่อชดเชยกับรายได้ ที่สญ
ู เสียไปจากราคาขายที่ลดลง
14.2

ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัท มีรายได้ รวม 1,128 ล้ านบาท ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา 109 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.9 จากปี
2558 ที่มีรายได้ รวม 1,237 ล้ านบาท และกลุม่ บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 115 ล้ านบาท ในขณะที่ปีที่ผา่ นมามีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 57
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
รายได้ จากการพัฒนาระบบ
รายได้ จากการพัฒนาระบบ เป็ นรายได้ จากธุรกิจประเภทโครงการ ซึ่งมาจากหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)
หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนกิจการโทรคมนาคม (TVT) หน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ (DB) และหน่วยธุรกิจการให้ บริ การ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SIG) โดยในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการพัฒนาระบบ จานวน 574 ล้ าน
บาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา 207 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 26.5 ทังนี
้ ้เนื่องมาจากโครงการที่ได้ จากการประมูลเป็ นโครงการ
ขนาดเล็ก
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รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (IT
Green) และหน่วยธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (AR) โดยในปี 2559 มีรายได้ จากการขาย จานวน 545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ น
มา 97 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.6 ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ นโยบายในการรักษาฐานลูกค้ า และการขยายฐานลูกค้ า
รายได้ อื่น
รายได้ อื่นส่วนใหญ่มาจากผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้ นทุนค่ าบริการพัฒนาระบบและต้ นทุนขาย
ต้ นทุนค่าบริ การและพัฒนาระบบ
ต้ น ทุนค่าบริ การและพัฒ นาระบบเป็ น ต้ น ทุน สาหรั บ งานประเภทโครงการ โดยในปี 2559 กลุ่ม บริ ษั ท มีต้ น ทุน
ค่าบริ การและพัฒนาระบบ จานวน 474 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา 145 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 23.4 ซึ่งเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับรายได้ คา่ บริ การพัฒนาระบบที่ลดลง
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายเป็ นต้ นทุนสินค้ าสาหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนขาย จานวน 444
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาจานวน 82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.6 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ จากการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 283 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา จานวน 121
ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระของงานโครงการสัญ ญาจ้ าง
เหมาโครงการหนึ่งจานวน 99.4 ล้ านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่ากาหนดระยะเวลาส่ง
มอบงานตามสัญญา และบริ ษัทได้ รับหนังสือสัญญาบอกเลิกสัญญาจ้ างเหมาจากผู้ว่าจ้ างดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2560 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกประมาณการค่าปรับตามสัญญาและค่ารื อ้ ถอนไว้ ในบัญชี เป็ นจานวนรวมประมาณ 12.9
ล้ านบาท
ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม จานวน 2.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา จานวน
1.8 ล้ าน ซึง่ เป็ นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ IT Green ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 25
เนื่องจาก บริ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด ยังคงอยู่ระหว่างดาเนินการขอจัดตังโรงไฟฟ้
้
า ซึ่งล่าช้ ากว่ากาหนด เพราะรอรัฐบาล
จัดทากฎหมายประกอบ
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ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จานวน 28.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 9.7 ล้ านบาท เป็ นผล
มาจากการชนะการประมูลโครงการใหญ่ โดยงบประมาณในการลงทุนส่วนหนึง่ มาจากเงินกู้ธนาคาร ทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีภาระ
ทางด้ านดอกเบี ้ย ตลอดจนภาระทางด้ านค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือค ้าประกันธนาคาร นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทได้ ทา
การขยายฐานธุรกิ จ โดยการเข้ าร่ วมทุนจัดตัง้ บริ ษัท สิงห์ คอม อินเตอร์ กรุ๊ ป จากัด ซึ่งต้ องจัดหาเงินกู้เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบริ ษัทร่วมทุน ทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ โดยได้ คานวณจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไร (ขาดทุน)
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีผลขาดทุนทัง้ สิ ้น 115 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
จานวน 99.4 ล้ านบาทจากการถูก ยกเลิก สัญ ญา และประมาณการค่าปรั บ ตามสัญ ญาและค่ารื อ้ ถอนเป็ น จ านวนรวม
ประมาณ 12.9 ล้ านบาท
14.3

ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น จานวน 519 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.5
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ลดลง 216 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากรายได้ ที่ลดลง ประกอบกับการตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญรวม 99.99 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการที่ถูกยกเลิก 99.4 ล้ านบาท และโครงการที่อยู่ในกระบวนการของศาล
ปกครองอีก 0.6 ล้ านบาท
สาหรับอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ าในปี 2559 อยู่ที่ 1.78 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ จากการพัฒนา
ระบบและรายได้ จากการขาย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ อยูท่ ี่ 205 วัน ดีขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา โดยปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 255 วัน
สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ จานวน 151.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 32.4 ล้ าน
บาท โดยแบ่งเป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้น 9.2 ล้ านบาท และงานระหว่างทาเพิ่มขึ ้น 36 ล้ านบาท โดยสินค้ าระหว่างทางและ
วัสดุลดลง 12.8 ล้ านบาท
สาหรับอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือในปี 2559 อยู่ที่ 6.79 เท่า ลดลงจากปี ที่ผ่านมา โดยในปี ที่ผ่านมาอยู่ที่
10.25 เท่า ระยะเวลาในการขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ 54 วัน นานกว่าปี ที่ ผ่านมา โดยในปี ที่ ผ่านมาอยู่ที่ 36 วัน
สาเหตุที่ใช้ ระยะเวลานานขึ ้นเป็ นผลมาจากงานระหว่างทาจากงานโครงการใหญ่ที่จะส่งมอบในปี ถดั ไป
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14.4

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน

โครงสร้ างเงินทุน
ในปี 2559 กลุ่ม บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิน รวมทัง้ สิน้ เป็ น จ านวน 678 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ที่ ผ่า นมา 89 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 71 ล้ านบาท และหนี ้สินระยะยาวเพิ่มขึ ้น 18 ล้ านบาท สาหรับหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก
การกู้เงินเพื่อใช้ ในงานโครงการที่เกิดขึ ้นในปี นี ้ และเพื่อใช้ ในการสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทสิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ ป
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุน และบางส่วนเป็ นผลมาจากการปรับปรุงสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้น 30,480 หุ้น ซึ่งเกิดจากการผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (IRCP-W2) จานวน 25,400 หน่วย โดย 1 หน่วยสามารถซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.20 หุ้น ในราคา 5.25 บาทต่อ 1
หุ้นสามัญ สาหรับในส่วนของกาไรสะสม ได้ ทาการตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นจากหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม
กลุม่ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จานวน 117.76 ล้ านบาท นอกจากนี ้กลุม่ บริ ษัทยัง
ได้ มีการจ่ายเงินปั นผล จานวน 12.7 ล้ านบาท จากการประกาศจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2558
อัตราส่วนหนี ้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ 1.91 สูงขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.22 เป็ นผลมา
จากการกู้เงินเพื่อใช้ ในโครงการตามที่ได้ อธิบายข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ดีกลุม่ บริ ษัทพยายามรักษาระดับอัตราหนี ้สินต่อทุนไม่ให้
สูงไปกว่านี ้
สภาพคล่ อง
งบกระแสเงินสด
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ม บริ ษั ท มี เงิ น สดและรายการเที ยบเท่าเงิ น สดทัง้ สิน้ จานวน 222.76 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 123.7 ล้ านบาท ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมดังต่อไปนี ้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน +11.8 ล้ านบาท ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน +30.8 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง +110 ล้ านบาท และ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น +16.6 ล้ านบาท ในขณะที่สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น -36.5 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ลดลง -77.4 ล้ านบาท จ่ายภาษี เงินได้ -30.3 ล้ านบาท และรายการอื่น ๆ อีก -1.4 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมการลงทุนใช้ ไปจานวน -7.5 ล้ านบาท โดยมีการใช้ จ่ายเพื่อซื ้ออุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ -11.3 ล้ านบาท จ่ายซื ้อเงินลงทุน -3.25 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ +3.1 ล้ านบาท
และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกันลดลง +6 ล้ านบาท
กระแสเงิน สดจากกิ จการจัด หาเงิ น +119 ล้ านบาท มาจากเงิ น กู้ยืม สถาบันการเงิ นทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
+523.9 ล้ านบาท รับค่าหุ้น +4.9 ล้ านบาท รับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น 0.16 ล้ านบาท ในขณะที่มีการชาระหนี ้ -382.6 ล้ านบาท
ดอกเบี ้ยจ่าย -12 ล้ านบาท และการจ่ายปั นผล -14.6 ล้ านบาท
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

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

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.42 เท่า ลดลงจากปี ที่ผ่าน
มา โดยปี ที่ผา่ นมามีอตั ราส่วนอยูท่ ี่ 1.67 เท่า และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio) อยูท่ ี่ 1.19 เท่า ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงเป็ นผลมาจากหนี ้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ ในงานโครงการและซื ้อ
สินค้ าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยัง ถือได้ ว่าสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสามารถในการ
ชาระหนี ้สูง
14.5

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
จากการที่กลุม่ บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบในอนาคตก็ คื อ การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ ทนั กับเทคโนโลยี โดยเฉพาะบุคลากรทางด้ านทีมขาย ทีมจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ และทีมวิศวกร เพื่อให้ ลกู ค้ ามี
ความมัน่ ใจในศักยภาพของกลุม่ บริ ษัทที่จะส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้
และจากผลของการยกเลิกสัญญาโครงการที่เกิดขึ ้น อาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของลูกค้ า
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง อาทิเช่น สถาบันการเงินที่กลุม่ บริ ษัทใช้ บริ การสินเชื่อ ถึงแม้ ว่าการยกเลิกโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การดาเนินการโต้ แย้ ง และดาเนินการตามกฎหมาย ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงต้ องเพิ่มความระมัดระวังในการทางานให้ เสร็ จและ
ส่งมอบงานได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
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