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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย คือ ท่ีดิน อาคาร เครื่องมือเครื่องใช เคร่ืองตกแตง อุปกรณสํ านักงาน และ
ยานพาหนะ ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ดังรายละเอยีดตอไปน้ี

ที่ดินอาคารและงานระหวางกอสราง
ที่ตั้ง ลักษณะและ

ขนาดพื้นที่
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
คํ้ าประกัน
เงินกู

วงเงินค้ํ า
ประกัน

(ลานบาท)

มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม

(บาท)

วัตถุประสงคใน
การถือครอง
ทรัพยสิน

ที่ดินและอาคาร
เลขที่  101 /40 หมู
ที่ 3 ถนนรัตนาธิ
เบศร ต.ไทรมา
อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

อาคารพาณิชย
4.5 ชั้น ปลูก
อยูบนท่ีดินเน้ือ
ที่ 29 ตารางวา

บริษัทฯเปนเจา
ของกรรมสิทธ์ิ

จดจํ านองไว
กับบมจ.
ธนาคาร
กรุงเทพ
สาขา
พระรามเกา

3.00 1,709,682 สํ าหรับเปนสถาน
ท่ีประกอบธุรกิจ
ของสายธุรกิจ
AR

งานระหวาง
กอสราง
เลขที่ 23/106-108
ซอยศูนยวิจัย
ถ.พระรามเกา
แขวงบางกะป
กรุงเทพมหานคร

ขนาด 901.86
ตารางเมตร

189,000 การออกแบบตก
แตงภายในสํ านัก
งานใหญของ
บริษัทฯและ
บริษัทยอย

เครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน และยานพาหนะ
ประเภทของสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

       คํ้ าประกันเงินกู
มูลคาสุทธิ

หลังหักคาเสื่อม (บาท)
เคร่ืองใชสํ านักงาน บริษัทฯและบริษัทยอย

เปนเจาของ
ไมมี 7,207,307

เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง บริษัทฯและบริษัทยอย
เปนเจาของ

ไมมี 334,044

เครื่องมือเครื่องใช เชน มิเตอรวัดไฟ
เคร่ืองทํ าซ้ํ าซอฟตแวร  เปนตน

บริษัทฯเปนเจาของ ไมมี 1,523,103

ยานพาหนะ บริษัทฯเปนผูเชา
(สัญญาเชาทางการเงิน)
บริษัทฯ เปนเจาของ

ไมมี

ไมมี

6,277,287

80,734
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5.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สํ าคัญในการประกอบธุรกิจ คือ สิทธิการเชารอตัดบัญช ีณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ประเภทของทรัพย
สินที่ไดรับสิทธิการ

เชา

คูสัญญา สัญญา
เลขที่

วันเร่ิมตน
สัญญา

ระยะเวลา
ของ
สัญญา

สิทธิการเชารอ
ตัดบัญชีสุทธิ

(บาท)

สาระส ําคัญของ
สัญญา

อาคารสํ านักงานของ
บริษัทฯเลขท่ี
23/106-108 ซอย
ศูนยวิจัย ถนน
พระรามเกา แขวง
บางกะป เขตหวย
ขวาง กรุงเทพ

เน้ือที่ 901.86 ตาราง
เมตร *

บริษัท นารายณ
รวมพิพัฒน
จํ ากัด **

- 1 ธันวาคม
2535

27 ป 14,560,205 เนื้อที่ 901.86 ตรม.
จายคาเชา เดือนละ
4,508.40 บาท โดย
อัตราคาเชาจะข้ึนใน
อัตรารอยละ 10 ของ
อัตราคาเชาเดือนสุด
ทายของป

หมายเหตุ
* บริษทัยอยของบรษิทัฯทัง้หมดใชพื้นที่สํ านักงานใหญของบริษัทฯเปนสํ านักงาน โดยทํ าการเชาพื้นที่เปนรายป โดยบริษัทฯคิดคาเชาจากบริษัท
ยอยเหลานั้นรวมกับคาบริหารสวนกลาง โดยรายการของสญัญาดูไดจากหัวขอ 11.3 เรื่องรายการรายไดจากการบริการ
** บริษทั นารายณรวมพิพัฒน จํ ากัด ไดทํ าสญัญาเชากบัการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อด ําเนินการจัดหาผลประโยชนบริเวณเสนทางโครงการ
รถไฟสายบางซ่ือ-คลองตัน ชวงถนนพระรามที่ 9 ถึงซอยศูนยวิจัย จากการสอบถามผูบริหารของบริษัทนารายณรวมพิพัฒน พบวามิไดกระทํ าผิด
สญัญากบัการรถไฟแตอยางใด ดังนั้นบริษัท IRCP จงึไมไดรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย

5.3 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

5.3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศเทาน้ัน โดยลงทุนผานบริษัท

ยอยและบริษัทรวมเพ่ือเสริมการดํ าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯใหครบวงจรมากย่ิงข้ึน โดยในเดือนพฤศจิกายนของป 2545 
บริษัทฯมีไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุนของบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด จากรอยละ 29.99 เปนรอยละ 49.99 และไดเพ่ิม
สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 50 ในเดือนกุมภาพันธ 2546 นอกจากน้ีในเดือนมีนาคมป 2546 บริษัทไดเขาไปถือหุนใน
บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 60  เน่ืองจากเห็นศักยภาพใน
การดํ าเนินธุรกิจและเปนหนวยธุรกิจท่ีสามารถสนับสนุนการทํ างานของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5.3.2 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในกรณีบริษัทยอย ทางบริษัทฯจะควบคุมดูแลและกํ าหนดนโยบายโดยจะสงกรรมการบริหารชุดเดียวกับบริษัทฯ เขาไป
เปนตัวแทนในบริษัทยอยจํ านวน 2 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดํ าเนินธุรกิจท่ีกระทบตอบริษัทฯอยางมีนัยสํ าคัญเชน 
การทํ าสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทคูคาเพ่ิมเติม บริษัทยอยจะตองเสนอเร่ืองและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
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บริษัทฯกอน ในกรณีบริษัทรวม บริษัทฯจะสงกรรมการบริหารเขาไปเปนตัวแทนของบริษัทฯ จํ านวน 1 ทาน สวนบริษัทอ่ืน
หรือบริษัทที่เก่ียวของกันบริษัทฯมีนโยบายสงกรรมการไปดูแลโดยมีจํ านวนกรรมการข้ึนอยูกับสัดสวนการถือหุน


