แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
2.1.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “IRCP”) กอตั้งโดยผูบริหาร
คนไทย ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยไดเริ่มตน
ประกอบธุรกิจจากการเปนผูผลิตการดแสดงผลภาษาไทยที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร และตอมาไดขยายธุรกิจในสายงานดาน
ไอทีอยางตอเนื่อง
ป 2533 บริษัทฯ ไดรวมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา (Microsoft USA)
พัฒนาเทคโนโลยีระบบภาษาไทยสําหรับระบบปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่อยมา
จนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation และป 2536 บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวรของ
Microsoft แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
ป 2538 บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจดานที่ปรึกษาและการรวบรวมระบบคอมพิวเตอร โดยเขารวมประมูล
โครงการของภาครัฐและเอกชน
ป 2540 บริษัทฯ ไดขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเขาไปถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาไอทีและอุปกรณตอพวง
ป 2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรโดยการลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท
จํากัด ถือหุนรอยละ 99.99
ป 2544 ไดเขาไปลงทุนในบริษัท ไออารซี เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 29.99 และป 2545 - 2546
ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 49.99 และรอยละ 50 ตามลําดับ และตอมาในป 2548 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทนี้ใหแกผูถือหุนอีกฝายหนึ่งไป โดยมีกําไรจากการขายหนวยลงทุน 2.56 ลานบาท
ป 2547 บริษัทฯ ไดเห็นความสําคัญในการขยายการใหบริการสารสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจัดตั้ง
บริษัทยอยขึ้นอีก 1 บริษัท คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ไดเขาไปถือหุนรอยละ 60
และตอมาในป 2549 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนอีก ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนถือหุนรอยละ 92
2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
•

ดานการดําเนินธุรกิจ

กลุมบริษัทฯ
เมษายน 2546
สิงหาคม 2549

บริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS
บริษัทฯ ปรับโครงสรางองคกรใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดกระบวนการทํางาน
ที่ซับซอน และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
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สายธุรกิจ System Integration (SI)
มิถุนายน 2546
บริษั ท ฯ ชนะงานประมูล โครงการจั ดทํ า ระบบบัญ ชีแ ละระบบงบประมาณ โดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป (ระบบ ERP) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลคา
โครงการกวา 168 ลานบาท
ตุลาคม 2549
บริษัทฯ รวมกับบริษัท ซีเมนส จํากัด และบริษัท ซีเมนส อินฟอรเมชั่น ซิสเต็มส จํากัด ในนาม
“กิจการรวมคา ไอ. เอส. ยู.” ไดชนะงานประมูลโครงการระบบวางแผนทรัพยากรขององคกร
สําหรับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT-ERP) ซึ่งมีมูลคาโครงการรวม 890 ลานบาท
มิถุนายน 2550
บริษัทฯ ชนะงานประมูลโครงการระบบธนาณัติออนไลน และระบบรับชําระเงินทางไปรษณีย
(Pay at Post) ซึ่งมีมูลคาโครงการ 52 ลานบาท
ธันวาคม 2550
บริ ษั ท ฯ ชนะงานประมู ล โครงการจ า งเหมาพั ฒ นาระบบคลั ง ข อ มู ล /เหมื อ งข อ มู ล (Data
Warehouse/Data Mining) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลคาโครงการ
กวา 190 ลานบาท
สายธุรกิจ Networking (NW)
2546
บริษัทฯ ชนะงานประมูลโครงการระบบเครือขายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ซึ่งมีมูลคากวา 40 ลานบาท และเปนเทคโนโลยี 10G แหงแรกของ Asia
Pacific บริษัทฯ ไดรับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
2547
บริษัทฯ ขยายผลิตภัณฑและบริการดานระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย โดยปรับ
ชื่อฝายเปน Networking & Security Department
2548
บริษัทฯ ไดรับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
2549
บริษัทฯ ขยายฐานลูกคาจากภาคการศึกษาไปสูภาคราชการ และภาคการเงิน
บริษัทฯ ไดรวมงานกับบริษัท TOT จํากัด (มหาชน) ชนะงานระบบเครือขายอาคารสํานักงาน
ใหญ และศูนยธุรกิจทั่วประเทศของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME
BANK)
2550
บริษัทฯ ปรับตัวและกระจายฐานลูกคาสูภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณการเมือง
ที่ไมแนนอน โดยชนะงานปรับปรุงระบบเครือขายของบริษัท ICC จํากัด (มหาชน)
สายธุรกิจ Geoinformatics Business Intelligence (GI)
2546
บริ ษั ท ฯ ได ข ยายฐานกลุ ม ลู ก ค า ด า น GI
ในภาครั ฐ โดยได พั ฒ นาระบบภู มิ สารสนเทศ
ดานการเกษตรใหกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งไดพัฒนาระบบงาน GI ทางดาน
ความมั่นคงใหกับหนวยงานดานความมั่นคงหลายแหง ไดแก สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 กองอํานวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพบก กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กรมขาวทหาร
อากาศ ศูนยรักษาความปลอดภัย บก.สส. และสํานักงาน ปปส. ฯลฯ
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2547

2548

2549

2550

บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาขีดความสามาถทางดาน GI เพื่อการใหบริการบนเครือขาย Internet
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาในลักษณะ Web Mapping Service ภายใต
มาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) นอกจากนี้ ยังขยายฐานไปสูกลุมลูกคาใหม
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ โดยไดมีการพัฒนาและติดตั้งระบบแผนที่ภาษี
(Tax Mapping) ใหกับลูกคากลุมเทศบาลและอบต.หลายแหง
ในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได มี ก ารขยายฐานลู ก ค า เพิ่ ม ขึ้ น ในส ว นของการที่ ดิ น และงานสํ า รวจรั ง วั ด
โดยไดมีการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน กรมที่ดิน และดําเนิน
โครงการตนแบบฯ ที่สำนักงานที่ดินจ.เชียงใหม และสำนักงานที่ดินจ. เชียงใหม สาขาพราว
ทําใหบริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งทีมงานทางดานสํารวจรังวัดภาคสนาม เพื่อรองรับงานนําเขาขอมูล
และ สํารวจรังวัดในโครงการของกรมที่ดิน และยังสามารถรับงานทางดานสํารวจรังวัดจาก
หนวยงานอื่นไดดวย
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานดาน GI ใหสามารถรองรับการทํางานขององคกรในทุกระดับ ตั้งแต
ระบบปฏิบัติการไปถึงระบบผูบริหารโดยพัฒนาระบบในลักษณะ Geoinformatic Business
Intelligence (GBI) โดยไดพัฒนา GIS Operation Center ของจ. ปทุมธานี
บริษัทฯ ไดขยายฐานธุรกิจโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ Web 3D GIS ที่มี
ความเปนมาตรฐานระดับโลกในตระกูล ArcINFO โดยไดขยายกลุมลูกคาไปในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล
ใหแก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

สายธุรกิจ Authorized Replication (AR)
ธันวาคม 2546
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2004 จาก SGS ทั้งของ UKAS และ NAC
ทุกสายการผลิตของหนวยงาน
กันยายน 2547
บริษัทฯ ไดรับรางวัล Commitment to Excellence จากไมโครซอฟต จากการประชุม Worldwide
AR Conference Y2004 ที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2547
บริษัทฯ เริ่มพัฒนา Firmware ภาษาไทย ใหกับบริษัท ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) เพื่อรองรับเมนู
ภาษาไทยสําหรักลองดิจิตอลของฟูจิ
พฤษภาคม 2548
บริษัทฯ เริ่มสายการผลิตการอัพเกรด Firmware สําหรับกลองดิจิตอลของ FUJI เปนครั้งแรก
โดยเริ่มที่รุน F10 ซึ่งบริษัทฯ เปนผูใหบริการรายเดียวใหกับฟูจิฟลม (ประเทศไทย) จนถึงปจจุบัน
เมษายน - ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดรับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต จากการที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงขบวนการผลิตใหสอดคลอง และสนับสนุนการเปลี่ยนวิธีการจัดจําหนายซอฟตแวร
ประเภท OEM ของไมโครซอฟต ใหเปนแบบ Type 1 Billing ที่เริ่มมาตั้งแตเดือนเมษายน 2549
ไดอยางตอเนื่องทุกเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังคงไดรับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต จากการที่สามารถ
ดํา เนิน การปรับ ปรุง อย า งต อ เนื่ อ ง และคงไว ซึ่ง ระบบที่ส ามารถรองรับ การเปลี่ ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑของไมโครซอฟตไดอยางตอเนื่องทุกเดือน
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สายธุรกิจ Software Development (ISD)
กุมภาพันธ 2546
บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด โดยมี
สัดสวนการถือหุน รอยละ 60 จากทุนชําระแลวรวม 5 ลานบาท
พฤศจิกายน 2546
บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 เปนรอยละ 99.99 โดยมีการซื้อหุนตามมูลคาทางบัญชี
กันยายน 2548
บริษัทฯ ไดเพิ่ม Solution ดาน Business Intelligence ใหกับลูกคา Government โดยใชผลิตภัณฑ
SAS
มิถุนายน 2550
บริษัทฯ ไดเพิ่ม Solution ดาน Business Process Management ใหกับลูกคาโดยใชผลิตภัณฑ
K2.NET
สายธุรกิจ Product Distribution (PD)
กรกฎาคม 2546
บริษัทฯ ไดจัดตั้งสายธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคาไอทีประเภท Professional Products (PD)
ดําเนินงานโดย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ITDC) ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคา
ไอทีและอุปกรณเครือขายใหแกผูจําหนาย (Reseller) และ ผูรวบรวมระบบ (System Integrator)
โดยบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจัดจําหนายสินคา จาก บริษัท แพคเก็ตเทียร อิงค
บริษัท ฟอรติเน็ต และบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ เปนตน
สายธุรกิจ Intelligent Enterprise Computing Company Limited (INEC)
พฤศจิกายน 2547
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจัดตั้งสายธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2547
บริ ษั ท ฯ ได จั ด ตั้ ง สายธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ (INEC) ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาซอฟต แ วร
ตามความตองการของลูกคา และการติดตั้งระบบซอฟตแวร โดยถือหุนรอยละ 60 ของบริษัท
อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด ทําให INEC มีสถานะเปนบริษัทยอย
กุมภาพันธ 2549
คณะกรรมการมีมติใหเขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมด ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง
จํากัด และทําใหบริษัทฯ ถือหุนเปนรอยละ 92
ตุลาคม 2550
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการรับรองคุณภาพ CMMi ของเขตอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานใหมีความนาเชื่อถือในระดับสากล
• ดานเงินทุน
ธันวาคม 2545

กุมภาพันธ 2546

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 42 ลานบาท เปน 84 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 42 ลานบาท เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม โดยจดทะเบียน
ชําระแลวทั้งจํานวน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 มีมติใหบริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 84 ลานบาท เปน 110 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 13 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท เพื่อเสนอขายใหประชาชนทั่วไป และแกไขชื่อจาก
“บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอรเรชั่น จํากัด” เปน
“บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”
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กรกฎาคม 2546
กันยายน 2547

พฤศจิกายน 2547

สิงหาคม 2548

• ดานสังคม
มีนาคม 2548

บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติให
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110,000,000 บาท เปน 184,060,000 บาท คิดเปนเงินเพิ่มทุน
จํานวน 74,060,000 บาท เปนจํานวนหุนเพิ่มทุน 37,030,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 2 บาท
โดยจัดสรรหุนเพื่อการออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ไมเกิน 35 ราย จํานวน 7,000,000 หุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุนสามัญใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 27,280,000 หุน และเพื่อการออกและเสนอขายหุนสามัญตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ไมเกิน 35 ราย จํานวน 2,750,000 หุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 มีมติให
 เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไมเกิน 35 ราย จํานวน 7,000,000
หุน มูลคาที่ต ราไวหุนละ 2 บาท ใหแ ก นายวิชัย พูลวรลัก ษณ จํา นวน 3,000,000 หุน
นางนลินรัตน พูลวรลักษณ จํานวน 3,000,000 หุน และนายวิชิต เครือวัฒนกุล จํานวน
1,000,000 หุน ณ ราคาเสนอขายหุนละ 7.70 บาท โดยไดรับชําระเต็มจํานวนเมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2547 รวมเปนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น 53,900,000 บาท
 อนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยใหมคือ “บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง
จํากัด” หรือ INEC ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของบริษัทรอยละ 60 และ
กลุมผูบริหาร INEC รอยละ 40 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการใหบริการแบบครบวงจรใน
ธุรกิจ Software Solution ซึ่งภายหลังการลงทุนดังกลาวทําให INEC มีฐานะเปนบริษัทยอย
ของ IRCP โดยไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
 อนุมัติการลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) กับบริษัท Scandent Group Pte.Ltd.,
Singapore (SCANDENT) โดยทั้งสองฝายจะรวมมือกันเพื่อพัฒนาและขยายฐานการให
บริการ รวมไปถึงกิจกรรมการรวบรวมระบบ ผลิตภัณฑ โครงงานและระบบดาน ICT
บริษัทฯ เซ็นสัญญาเปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภท Advance Certified Partner กับ บริษัท
Huawei Technologies จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณประเภทเน็ตเวิรค จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใตความรวมมือ ครั้ง นี้ บริษัท ฯ ไดมอบหมายใหบ ริษัท ยอยคื อ บริษัท ไอที
ดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน 99.99% เปนผูทําการตลาด เพื่อสรางความแข็งแกรงดวย
การเพิ่มสินคาที่หลากหลายและรองรับการขยายตลาดไอทีระดับองคกร อีกทั้งเปนการเสริม
ศักยภาพใหกับบริษัทฯ ดวย
บริษัทฯ ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน (Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจําป 2547
จากสถาบันปวย อึ๊งภากรณ โดยเปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานที่ยึดมั่นหลักการบริหารจัดการ
ดวยความซื่อสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัท ฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งครอบคลุมทั้งงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาซอฟตแ วร การผลิตซ้ําซอฟตแ วร การใหบ ริการดานเครือข ายสารสนเทศ และการจัดจํา หนา ย
ผลิตภัณฑสารสนเทศ โดยในปจจุบันบริษัทฯ ไดแบงโครงสรางการดําเนินงานเปน 7 สายธุรกิจหลัก (Business Unit)
ซึ่งเปนธุรกิจที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไมพึ่งพาการทําธุรกิจแตเพียงดานใด
ดานหนึ่ง รวมถึงเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน ตลอดจนเปนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และการบริหารงาน
ไปสูผูบริหารในระดับรองลงไป และใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัว
ในอนาคต โดยมีสายธุรกิจ ดังนี้
ดําเนินการโดย
บริษัทใหญ
บริษัทยอย

ชื่อบริษัท
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด

จํานวนสายธุรกิจ
4
1
1
1

• สายธุรกิจที่ดําเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1. สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (System Integration Business Department / สายธุรกิจ SI)
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ ติ ด ตั้ ง และให บ ริ ก ารคํ า แนะนํ า ด า นระบบคอมพิ ว เตอร แ ละ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยการเสนอองคประกอบตาง ๆ รวมถึงการบริหารโครงการของระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ทั้งสวนฮารดแวรและระบบซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในองคกรขนาดใหญที่มีความซับซอน
2. สายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Network Business Department / สายธุรกิจ NW)
ดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและใหบริการคําแนะนําดานระบบเครือขายสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายครบวงจร ตามความตองการของลูกคา
3. สายธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatic Business Department / สายธุรกิจ GI)
ดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งและใหบริการคําแนะนําดานซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศ
(Geoinfomatic System) ระบบสํารวจทางไกล (Remote Sensing System) ระบบผลิตแผนที่อัตโนมัติ
(Photogrammetry System) ระบบนํารอง GPS (Global Position System) และซอฟตแวรผลิตแผนที่อัตโนมัติดวยวิธี
ภาพคณิต (Digital Photogrammetry Workstation)
4. สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร (Authorized Replication Business Department / สายธุรกิจ AR)
ดํา เนิ น ธุร กิ จ ด า นการผลิ ต ซ้ํ า ซอฟต แ วรข องบริษั ท Microsoft
ประเภทเฉพาะผูป ระกอบเครื่ อ ง
(OEM/DSP) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเปน ระบบ Print on Demand,
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POD) เพื่อปองกันการปลอมแปลง รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงแผนดิสก (Disk Duplication) และใหบริการดานการพิมพ
บนวัตถุผิวโคงตาง ๆ (Pad Printing) นอกจากนี้ ยังใหบริการดานการพัฒนาเมนูภาษาไทย (Thai Menu Firmware
Upgrading) ใหกับกลองดิจิตอล Fuji อีกดวย
• ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใตบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
สายธุรกิจจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทพิเศษ (Professional Distribution Business Department / สายธุรกิจ PD)
ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาไอทีและอุปกรณเครือขาย โดยบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูแทนจัดจําหนายสินคาระบบอุปกรณบริหาร และจัดการการใชแบนดวิดธ Packet Shaper เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานของโปรแกรมงานทางธุรกิจบนเครือขาย (Application Traffic Management) จาก บริษัท Packeteer Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา อุปกรณเน็ตเวิรค Fortinet ซึ่งเปนอุกรณเครือขายชั้นนําในตางประเทศ
• ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Business Unit / สายธุรกิจ ISD)
ดําเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา (Customization Development) พัฒนา
ซอฟตแวรเพื่อการนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในองคกร (Extract Transform and Loading) มาจัดเก็บเปนฐานขอมูล
กลาง (Data Warehouse) เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนมตาง ๆ ที่สําคัญในเชิงธุรกิจ (Data Mining) และการติดตั้ง
ระบบซอฟตแวร (Software Implementation) เชน ระบบ Workflow Automation, Document Imaging, Document
Management
• ธุรกิจที่ดําเนินงานภายใตบริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด
สายธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Business Unit / สายธุรกิจ
INEC)
ดําเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรในลักษณะ WEB Application โดยใช JAVA Technology โดยมุงเนน
ใหบริการกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ ธนาคาร และสถาบันการเงิน ซอฟตแวรที่พัฒนามี 2 ลักษณะ คือ
1. พัฒนาตามความตองการของลูกคา (Customization Development)
2. พัฒนา Software Product Package (ERP ภาครัฐ)
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โครงสรางธุรกิจ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (SI)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและใหบริการคําแนะนําดานระบบคอมพิวเตอร

สายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (NW)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและใหบริการคําแนะนําดานระบบเครือขายสารสนเทศ

สายธุรกิจภูมิสารสนเทศ (GI)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและใหบริการคําแนะนําดานซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศ

สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร (AR)
ผลิตซอฟตแวรประเภทเฉพาะผูประกอบเครือ่ ง (OEM) ของบริษัท Microsoft USA

99.99%

99.99%

92.00%

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร
เดเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส
คอมพิวติ้ง จํากัด

สายธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคาไอที (ITDC)
ทั้งประเภทซอฟตแวร ฮารดแวร และอุปกรณตอพวงใหแก
ผูประกอบการคาคอมพิวเตอร

สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (ISD)
พัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา
การติดตั้งระบบซอฟตแวร และระบบการวิเคราะหขอมูล

สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (INEC)
ขยายการใหบริการแบบครบวงจรธุรกิจ Software
Solution ในดานสารสนเทศ

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 5 ลานบาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 5 ลานบาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท

บริษัทฯ มีนโยบายเปดโอกาสในการลงทุนในบริษัทอื่น โดยการเขาไปลงทุนเพิ่มศักยภาพ สรางมูลคาเพิ่ม (Value
Added ) และเอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะอยูในกรอบธุรกิจสารสนเทศเทานั้น เพื่อเปนการดํารงจุดยืน
ของบริษัทฯ ที่ตองการขยายการใหบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ในดานสารสนเทศใหกับลูกคา โดยบริษัทฯมี
นโยบายเขาถือหุน รอยละ 100 ในบริษัทที่เขาไปลงทุน แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็เปดโอกาสในการรวมลงทุน หากผูรวม
ทุนมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มและเอื้อประโยชนใหกับบริษัทฯ ดังเชน ผูบริหารของบริษัท อินเทลลิเจนท เอ็นเตอรไพรส
คอมพิวติ้ง จํากัด เปนตน โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมเขาไปถือหุนเกินรอยละ 10 ในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมทุน
ดังกลาว
หมายเหตุ - เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด
จากรอยละ 60.00 เปนรอยละ 99.99 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยใหม คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด
โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 และกลุมผูบริหาร INEC รอยละ 40 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
และเปนรอยละ 92 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549
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ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนถือหุนในบริษัท ISD และบริษัท INEC
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ สําหรับงวดป 2547-2550 แยกตามบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตารางนี้
บริษัท

IRCP
ITDC
ISD
IRCT
INEC

รอยละ
การถือหุน
ป 2548
100
99.99
99.99
50.00
92.00

ประเภทรายได

2547
รายได
472,192
306,223
10,496
788,911
16,079

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการ
รวมรายได
รายไดอื่น ๆ
รวมรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
(กอนหักรายการระหวางกัน)
804,990

2548
รอยละ
58.66
38.04
1.30
98.00
2.00

รายได
751,682
273,899
7,516
16,809
1,049,906
9,273

รอยละ
70.97
25.86
0.71
1.59
99.13
0.87

100

1,059,179

100

หนวย : พันบาท
2550

2549
ปรับปรุงใหม
รายได
รอยละ
877,067 62.20
421,316 29.88
30,157
2.14
36,462
2.59
1,365,002 96.80
45,166
3.20

รายได
810,639
215,706
33,220
22,767
1,082,332
47,118

รอยละ
71.77
19.10
2.94
2.02
95.83
4.17

1,518,886

1,129,450

100

100

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ สําหรับงวดป 2547-2550 แยกตามสวนธุรกิจที่เปนโครงการ และไมเปนโครงการ
มีรายละเอียดดังตารางนี้
หนวย : พันบาท
ประเภทธุรกิจ

2547

2548

2549

2550

รายไดจากธุรกิจประเภทโครงการ

442,472

747,175

769,039

863,850

รายไดจากธุรกิจประเภทที่ไมใชโครงการ

346,439

302,731

596,840

254,119

รายไดอื่น

16,079

9,273

39,039

19,269

รายการระหวางกัน

38,479

40,192

58,934

61,052

รวมรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

766,511

1,018,987

1,345,984

1,076,186

ในป 2550 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากสวนธุรกิจประเภทโครงการรอยละ 80.27 ของรายไดรวม และจากสวนงาน
ธุรกิจประเภทไมใชโครงการรอยละ 23.61 ของรายไดรวม และมีรายไดอื่นรอยละ 1.79 ของรายไดรวม และมีรายการ
ระหวางกัน รอยละ 5.67 ของรายไดรวม
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัท IRCP ไดมุงมั่นดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาโดยตลอด 21 ป โดยมีผลงาน
สําคัญในระดับประเทศจํานวนมาก และไดขยายการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โดยเฉพาะ ซึ่งแบงเปนกลุมธุรกิจประเภทโครงการ (Project Based Business Group) และกลุมธุรกิจประเภทไมใชโครงการ
(Non-Project Based Business Group) โดยมีหนวยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด 7 หนวย ทั้งนี้ เปนการขยายศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น และยังเปนการกระจายความเสี่ยงของการดําเนิน
ธุรกิจโดยไมพึ่งพารายไดจากธุรกิจหรือลูกคากลุมใด กลุมหนึ่งแตเพียงอยางเดียว
นอกจากนี้ บริษัท IRCP ยังไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดจากการบริการ (Professional Service)
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการใหคําปรึกษา การพัฒนาซอฟตแวร การบํารุงรักษาระบบ การฝกอบรม และบริการอื่น ๆ ใหมากขึ้น
สําหรับในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน
“IRCP เปนกลุมบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายดาน ICT มีความเปนผูนําดานคุณภาพ และเปนที่หนึ่งในทุกกลุม
ธุรกิจ”
พันธกิจ
เพิ่มจํานวนและรักษากลุมลูกคา ซึ่งมีมูลคาสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว การขยายฐานลูกคาทําไดโดย การเสนอ
ความแตกตางจากคูแขงใหแกลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยการเนนความเปนผูนําผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณลักษณะเดน
และการใหบริการลูกคาดวยความเปนเลิศ โดยวิธี
1. สรางมูลคาเพิ่มทางการเงิน ผูถือหุนจะไดมูลคาของหุนที่เพิ่มขึ้นทุกป และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปนผล
ที่ไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผูถือหุนมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทฯ
2. สรางมูลคาเพิ่มสําหรับลูกคา โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหมที่ตรงกับความตองการ และใหบริการ
อยางมืออาชีพ เพื่อใหลูกคาบรรลุผลสําเร็จจากการใชงาน
3. สรางมูลคาเพิ่มสําหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู บรรยากาศในการทํางานและผลตอบแทนใหดียิ่งขึ้น
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเติบโตเปนบริษัทชั้นนําทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางครบวงจร
และจะเติบโตอยางตอเนื่องไปพรอม ๆ กับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และสามารถตอบสนอง
ทุกความตองการของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปจจุบัน IRCP เปนที่ยอมรับจากลูกคาวาเปนบริษัทที่
ใหบริการดาน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกําลังกาวเขาสูการเปน The Innovative Company
ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงใหแกลูกคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
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กลยุทธการแขงขัน
เพื่อบรรลุตอวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริษัทฯ ที่วางไว จึงไดกําหนดกลยุทธการแขงขัน ดังนี้
1. การขยายธุ ร กิ จ ด า นไอซี ที ที่ ส ร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก ลู ก ค า ได แ ก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Operation Efficiency) โดยใชระบบ Business Intelligent (Data Warehousing) ระบบ
Customer Relationship Management (CRM) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เปนตน
บริษัท IRCP จะเปนผูใหบริการอยางครบวงจรตั้งแตการใหคําปรึกษาในการออกแบบระบบ (Consulting)
การพัฒนาระบบ (Implementation) การบํารุงรักษา (Maintenance) และการฝกอบรม (Training)
2. การเพิ่มงบประมาณในการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางศักยภาพของพนักงานในการรองรับการทํางาน
สําหรับโครงการขนาดใหญ รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการรองรับการขยายตัวของ
บริษัทฯ ในระยะยาว
3. การเพิ่มสัดสวนรายไดที่มาจากการใหบริการ (Professional Services) ซึ่งจะทําใหสามารถเพิ่มรายได อัตรา
กําไรขั้นตน และสรางรายไดอยางตอเนื่องไดมากขึ้น โดยมุงในลูกคากลุมหลักๆไดแกภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคม พลังงาน และการศึกษา
2.5 ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
2.5.1 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท IRCP
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของแตละสายธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแยกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก
2.5.1.1
•
•
•
•
•

สายธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจประเภทโครงการ ไดแก
สายธุรกิจ SI
สายธุรกิจ NW
สายธุรกิจ GI
สายธุรกิจ ISD
สายธุรกิจ INEC

จากการที่บริษัทฯ มีการแบงแยกการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยแบงออกเปนหลายสายธุรกิจ ซึ่งแตละสาย
ธุรกิจจะมีการดําเนินงานที่เปนอิสระจากกัน มีการเขาประมูลงานเองโดยไมเกี่ยวของกัน เวนแตการดําเนินงานในบาง
โครงการจะมีการเอื้อประโยชนตอกัน โดยการเขาประมูลงานรวมกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ คือ สายธุรกิจ SI และสาย
ธุรกิจ ISD สําหรับโครงการที่ตองการความเชี่ยวชาญดานการออกแบบโดยเฉพาะ สายธุรกิจ SI จะประมูลงานโดยวาจาง
สายธุรกิจ ISD เปนผูพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนทางธุรกิจตอกัน
2.5.1.2 สายธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจประเภทไมใชโครงการ ไดแก
• สายธุรกิจ AR
• สายธุรกิจ PD
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.5.2 กลยุทธของบริษัท IRCP
บริษัทฯเนนคุณภาพสินคาและเพิ่มมูลคาการบริการ สรางความแตกตางจากคูแขงดวยการบริการครบวงจร
และความสามารถในการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ โดยใชกลยุทธตาง ๆ ดังตอไปนี้ เพื่อจุดประสงคในการเปนบริษัทชั้นนํา
ในการใหบริการและเสนอสินคาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบวงจร และจะเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมกับการขยายตัว
ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
- ฐานลูกคา : ลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ คือ ลูกคาขนาดใหญที่มีความตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพเปนหลัก
ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ได โดยมีความเสี่ยงที่จะมีหนี้เสียต่ํา นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ พยายามรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม เพื่ อ ให มี ก ารใช บ ริ ก ารซ้ํ า โดยเน น ให บ ริ ก ารและรั ก ษาความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า
อยางตอเนื่อง และขยายฐานลูกคาใหม เพื่อใหบริษัทฯ ขยายฐานรายไดที่สม่ําเสมอ
- ความสมดุลของรายได : บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาสมดุลของการเติบโตของรายไดจากธุรกิจที่เปนโครงการ และที่
ไมเปนโครงการใหอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายไดจากโครงการซึ่งตองมีการประมูล
ในขณะเดียวกันสามารถรองรับโครงการใหญ ๆ ซึ่งสรางรายไดสูงใหบริษัทฯ
- การขยายผลิตภัณฑและบริการ : ปจจุบันบริษัทฯมี 7 สายธุรกิจ เปนการกระจายความเสี่ยง ทําใหบริษัทฯ ไมตอง
พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และมีความสามารถในการรองรับการเติบโตใหม ๆ ได เนื่องจากบริษัทฯ มีสินคาและบริการที่
หลากหลาย โดยสนับสนุนการเกื้อกูลกัน (synergy) ของสายธุรกิจตาง ๆ ดังเชน ธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร (ISD) จะชวย
สงเสริมและสรางความแตกตางใหขอเสนอของบริษัทฯ ชวยใหสายธุรกิจอื่นชนะการประมูลโครงการอยางตอเนื่อง เปนตน
- การควบคุมคาใชจาย : บริษัทฯ จะควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับที่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นทางดานรายได โดยเฉพาะ
คาใชจายทางดานบุคลากร การเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะไดรับการพิจารณาอยางระมัดระวัง
การรวมงานกับพันธมิตรสําหรับงานโครงการใหญ ๆ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ลดความจําเปนในการเพิ่มจํานวนพนักงาน
- การรวมงานกับพันธมิตร : สําหรับการประมูลในโครงการที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน บริษัทฯ มีนโยบาย
รวมมือกับบริษัทอื่นที่เชี่ยวชาญในสายงานตาง ๆ กัน เปนกรณีไป ซึ่งทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คือ Consortium
ของบริษัทฯ จะรวมผูเชี่ยวชาญในหลายแขนงทําใหมีจุดแข็งเหนือคูแขงเปนการเพิ่มศักยภาพในการประมูลงาน รักษา
คาใชจายบุคลากรใหอยูในระดับที่ดูแลได เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีความจําเปนตองเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการประมูลงาน
ใหญ ๆ เปนการลดความเสี่ยงดานคาใชจายอีกทางหนึ่ง
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