แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)

บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “IRCP”) ก่อตังโดยผู
้
้ บริหาร
คนไทย ซึ่งได้ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทขึน้ เมื่ อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท โดยได้ เริ่ มต้ น
ประกอบธุรกิจจากการเป็ นผู้ผลิตการ์ ดแสดงผลภาษาไทยที่ใช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้ ขยายธุรกิจในสายงานด้ าน
ไอทีอย่างต่อเนื่อง
ปี 2533 บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Microsoft USA)
พัฒนาเทคโนโลยีระบบภาษาไทยสาหรับระบบปฏิบตั ิการ เริ่ มตังแต่
้ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่ อยมา
จนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บริ ษัทได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของ
Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ปี 2538 บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจด้ านที่ ปรึ กษาและการรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้ าร่ วมประมูล
โครงการของภาครัฐและเอกชน
ปี 2540 บริ ษัทได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้ าไปถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชั่น
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ทาธุรกิจด้ านการจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ปี 2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการลงทุนในบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์
จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ปี 2544 ได้ เข้ าไปลงทุนในบริษัท ไออาร์ ซี เทคโนโลยี จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 29.99 และปี 2545 - 2546
ได้ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็ นร้ อยละ 49.99 และร้ อยละ 50 ตามลาดับ และต่อมาในปี 2548 บริ ษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทนี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกฝ่ ายหนึง่ ไป โดยมีกาไรจากการขายหน่วยลงทุน 2.56 ล้ านบาท
ปี 2547 บริษัทได้ เห็นความสาคัญในการขยายการให้ บริการสารสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจดั ตังบริ
้ ษัท
ย่อยขึ ้นอีก 1 บริษัท คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด ซึง่ บริษัทได้ เข้ าไปถือหุ้นร้ อยละ 60 และต่อมา
ในปี 2549 บริษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอีก ทาให้ บริษัทมีสดั ส่วนถือหุ้นร้ อยละ 92
ปี 2552 บริ ษัทได้ ยกเลิกสายธุรกิจภูมิศาสตร์ สารสนเทศ และสายธุรกิจบริ การให้ คาปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด : INEC) เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็ นสายธุรกิจที่ไม่มีงาน
โครงการรองรับในอนาคต และเป็ นสายธุรกิจที่ไม่สามารถสร้ างกาไรให้ แก่บริษัทได้

2.1.2 พัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา


ด้ านการดาเนินธุรกิจ

กลุม่ บริษัท
เมษายน 2546

บริษัทได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 7

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)

บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

สิงหาคม 2549
มิถนุ ายน 2551
ตุลาคม 2551

มกราคม 2552

บริษัทปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ลดกระบวนการทางาน
ที่ซบั ซ้ อน และเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
บริษัทปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจปี 2551
บริ ษัทมีการแต่งตังคณะท
้
างาน CMMI เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ ษัทที่ต้องการยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์ แวร์ เพื่อลดต้ นทุนการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการขยายงานสู่
ต่างประเทศต่อไป
บริษัทได้ รับรองมาตรฐาน CMMI Level 3

สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (Telecommunication & Energy Sector: T&E)
มิถนุ ายน 2546

ตุลาคม 2549

มิถนุ ายน 2550
ธันวาคม 2550

สิงหาคม 2552
ธันวาคม 2552

บริ ษั ท ชนะงานประมูล โครงการจัด ท าระบบบัญ ชี แ ละระบบงบประมาณ โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป (ระบบ ERP) ของบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมลู ค่า
โครงการกว่า 168 ล้ านบาท
บริ ษั ทร่ วมกับบริ ษัท ซี เมนส์ จากัด และบริ ษัท ซี เมนส์ อินฟอร์ เมชั่น ซิสเต็มส์ จากัด ในนาม
“กิจการร่ วมค้ า ไอ. เอส. ยู. ” ได้ ชนะงานประมูลโครงการระบบวางแผนทรัพยากรขององค์ กร
สาหรับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT-ERP) ซึง่ มีมลู ค่าโครงการรวม 890 ล้ านบาท
บริษัทชนะงานประมูลโครงการระบบธนาณัติออนไลน์ และระบบรับชาระเงินทางไปรษณีย์ (Pay
at Post) ซึง่ มีมลู ค่าโครงการ 52 ล้ านบาท
บริ ษั ท ชนะงานประมู ล โครงการจ้ างเหมาพั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อมู ล /เหมื อ งข้ อมู ล (Data
Warehouse/Data Mining) ของบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีมลู ค่าโครงการ
กว่า 190 ล้ านบาท
บริษัท ฯ ได้ รับงานจ้ างติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G-TOT จานวน 286 สถานี ของ
บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวร์ คส (ประเทศไทย) จากัด มูลค่าโครงการ 80 ล้ านบาท
บริษัท ฯ ชนะงานประมูลโครงการจ้ างจัดทาระบบ Next Generation Network (NGN)
จานวน 1 ระบบ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 309 ล้ านบาท

สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW)
2546

2547

บริ ษัทชนะงานประมูลโครงการระบบเครื อข่ายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ซึ่งมีมลู ค่ากว่า 40 ล้ านบาท และเป็ นเทคโนโลยี 10G แห่งแรกของ Asia Pacific
บริษัทได้ รับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
บริษัทขยายผลิตภัณฑ์และบริการด้ านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย โดยปรับชื่อ
ฝ่ ายเป็ น Networking & Security Department
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)
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2548
2549

2550
2551
2552

บริษัทได้ รับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
บริษัทขยายฐานลูกค้ าจากภาคการศึกษาไปสูภ่ าคราชการ และภาคการเงิน
บริ ษัทได้ ร่วมงานกับบริ ษัท TOT จากัด (มหาชน) ชนะงานระบบเครื อข่ายอาคารสานักงานใหญ่
และศูนย์ธุรกิจทัว่ ประเทศของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK)
บริ ษัทปรับตัวและกระจายฐานลูกค้ าสู่ภาคเอกชนมากขึ ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การเมือง ที่ไม่
แน่นอน โดยชนะงานปรับปรุงระบบเครื อข่ายของบริษัท ICC จากัด (มหาชน)
บริ ษัทชนะประมูลงานโครงการปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัยของกรุ งเทพมหานครมูลค่า
กว่า 48 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจให้ ทางานระดับประเทศโดยร่วมกับบริ ษัท TOT จากัด (มหาชน) จัดทา
โครงการศูนย์ปฎิบตั ิการรักษาความปลอดภัยทาง Internet ของกระทรวง ICT

สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Technology Business Sector: EIT)
2552

บริ ษัทได้ เปิ ดสายธุรกิจ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรขึน้ เพื่อรองรับธุรกิจด้ านการ
ออกแบบติดตัง้ บริ การให้ คาปรึกษาและแก้ ไขปั ญหาด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
และงานด้ านไอทีแบบครบวงจร

สายธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replication: AR)
ธันวาคม 2546

บริษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS ทังของ
้ UKAS และ NAC
ทุกสายการผลิตของหน่วยงาน
กันยายน 2547
บริ ษัทได้ รับรางวัล Commitment to Excellence จากไมโครซอฟต์ จากการประชุม Worldwide
AR Conference Y2004 ที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2547
บริ ษัทเริ่ มพัฒนา Firmware ภาษาไทย ให้ กับบริ ษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อรองรับเมนู
ภาษาไทยสาหรักล้ องดิจิตอลของฟูจิ
พฤษภาคม 2548
บริ ษัทเริ่ มสายการผลิตการอัพเกรด Firmware สาหรับกล้ องดิจิตอลของ FUJI เป็ นครัง้ แรก โดย
เริ่มที่รุ่น F10 ซึง่ บริษัท เป็ นผู้ให้ บริการรายเดียวให้ กบั ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จนถึงปั จจุบนั
เมษายน - ธันวาคม 2549 บริ ษัทได้ รับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต์ จากการที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงขบวนการผลิตให้ สอดคล้ อง และสนับสนุนการเปลี่ยนวิธีการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์
ประเภท OEM ของไมโครซอฟต์ ให้ เป็ นแบบ Type 1 Billing ที่เริ่ มมาตังแต่
้ เดือนเมษายน 2549
ได้ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2550 บริ ษัทยังคงได้ รับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต์ จากการที่สามารถ
ดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง อย่างต่อเนื่ อง และคงไว้ ซึ่งระบบที่ ส ามารถรองรั บการเปลี่ ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์ได้ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 9
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มกราคม - ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีนโยบายการตลาดที่ม่งุ เน้ นทางด้ านการผลิตซา้ ซอฟต์แวร์ ของ Microsoft เป็ นแกน
นอกจากนี ้สายธุรกิจ AR ยังจัดให้ มีขนตอนการท
ั้
างานที่เป็ นระบบ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจจากลูกค้ าสม่าเสมอ
พฤศจิกายน 2552
พัฒนาและเริ่มใช้ ระบบการรับคาสัง่ อซื ้สินค้ าทางเว็บไซต์ (Online Ordering)
สายธุรกิจจาหน่ายสินค้ าไอที ประเภท Professional Product (PD)
กรกฎาคม 2546

2548

2549
2551

บริ ษัท ได้ จดั ตังสายธุ
้
รกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภท Professional Products (PD)
ดาเนินงานโดย บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) ดาเนินธุรกิจด้ านการจัดจาหน่ายสินค้ า
ไอทีและอุปกรณ์เครื อข่ายให้ แก่ผ้ จู าหน่าย (Reseller) และ ผู้รวบรวมระบบ (System Integrator)
โดยบริษัท ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ า จาก บริษัท แพคเก็ตเทียร์ อิงค์
บริ ษัท ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าระบบการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลและ
เครื อข่าย จากบริ ษัท Fortinet, Inc, USA, และระบบช่วยการพิมพ์ ที่สถานีห่างไกลจากบริ ษัท
Thinprint GmbH, Germany
บริษัท ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าระบบความปลอดภัยข้ อมูล จากบริ ษัท Bit
Defender
บริ ษัท ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ า ระบบอุปกรณ์ เครื อข่ายและระบบความ
ปลอดภัยข้ อมูลและเครื อข่าย จากบริ ษัท Enterasys Networks, USA, ระบบเครื อข่ายไร้ สายที่มี
ความปลอดภัยสูงจากบริ ษัท Aruba Networks, USA, ระบบอุปกรณ์สายเคเบิ ้ล จากบริ ษัท
CommScope Inc, USA, ระบบการบริ หารการใช้ แบนด์วิธและการทางานผ่านเครื อข่าย จาก
บริษัท Blue Coat System Inc, USA

สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)
กุมภาพันธ์ 2546
พฤศจิกายน 2546
กันยายน 2548
มิถนุ ายน 2550
2552

บริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมลงทุนในบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 60 จากทุนชาระแล้ วรวม 5 ล้ านบาท
บริษัท ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 99.99 โดยมีการซื ้อหุ้นตามมูลค่าทางบัญชี
บริ ษัท ได้ เพิ่ม Solution ด้ าน Business Intelligence ให้ กบั ลูกค้ า Government โดยใช้ ผลิตภัณฑ์
SAS
บริ ษัท ได้ เพิ่ม Solution ด้ าน Business Process Management ให้ กบั ลูกค้ าโดยใช้ ผลิตภัณฑ์
K2.NET
ในปี 2552 ทาง ISD ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเดิม เช่น บมจ ธนาคารกิสกรไทย, บริษัท ไทย
ออโตเซลล์ จากัด ให้ พฒ
ั นาเพิ่มเติมระบบงานเดิม ให้ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ ้นทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
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สายธุรกิจบริการให้ คาปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)
พฤศจิกายน 2547
ธันวาคม 2547

กุมภาพันธ์ 2549
ตุลาคม 2550

คณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติให้ จดั ตังสายธุ
้
รกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท ได้ จั ด ตั ง้ สายธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ (INEC) ขึ น้ เพื่ อ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
ตามความต้ องการของลูกค้ า และการติดตัง้ ระบบซอฟต์แวร์ โดยถือหุ้นร้ อยละ 60 ของบริ ษัท
อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด ทาให้ INEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อย
คณะกรรมการมีมติให้ เข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทังหมด
้
ของบริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง
จากัด และทาให้ บริษัท ถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 92
บริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมโครงการรับรองคุณภาพ CMMi ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานให้ มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล

 ด้ านเงินทุน
ธันวาคม 2545

กุมภาพันธ์ 2546

กรกฎาคม 2546
กันยายน 2547

พฤศจิกายน 2547

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2545 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 42 ล้ านบาท เป็ น 84 ล้ านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 42 ล้ านบาท เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจดทะเบียน
ชาระแล้ วทังจ
้ านวน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2546 มีมติให้ บริ ษัท แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 84 ล้ านบาท เป็ น 110 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 13 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท เพื่อเสนอขายให้ ประชาชนทัว่ ไป และแก้ ไขชื่อจาก
“บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริช คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด” เป็ น
“บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”
บริษัท ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติให้
บริ ษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110,000,000 บาท เป็ น 184,060,000 บาท คิดเป็ นเงินเพิ่มทุน
จานวน 74,060,000 บาท เป็ นจานวนหุ้นเพิ่มทุน 37,030,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
โดยจัดสรรหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ไม่เกิน 35 ราย จานวน 7,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 27,280,000 หุ้น และเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
กรรมการและพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 35 ราย จานวน 2,750,000 หุ้น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้
 เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย จานวน 7,000,000
หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 2 บาท ให้ แ ก่ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ จานวน 3,000,000 หุ้น
นางนลินรัตน์ พูล วรลักษณ์ จานวน 3,000,000 หุ้น และนายวิชิต เครื อวัฒ นกุล จานวน
1,000,000 หุ้น ณ ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท โดยได้ รับชาระเต็มจานวนเมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2547 รวมเป็ นเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น 53,900,000 บาท
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สิงหาคม 2548

กันยายน 2552
 ด้ านสังคม
มีนาคม 2548

อนุมตั ิการลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่คือ “บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง
จากัด” หรื อ INEC ทุนจดทะเบียน 2 ล้ านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 60 และ
กลุม่ ผู้บริ หาร INEC ร้ อยละ 40 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายการให้ บริ การแบบครบวงจรใน
ธุรกิจ Software Solution ซึง่ ภายหลังการลงทุนดังกล่าวทาให้ INEC มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ IRCP โดยได้ มีการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
 อนุมัติการลงนามบันทึกความร่ วมมือ (MOU) กับบริ ษัท Scandent Group Pte.Ltd.,
Singapore (SCANDENT) โดยทังสองฝ่
้
ายจะร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาและขยายฐานการให้
บริการ รวมไปถึงกิจกรรมการรวบรวมระบบ ผลิตภัณฑ์ โครงงานและระบบด้ าน ICT
บริ ษัท เซ็นสัญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า ประเภท Advance Certified Partner กับ บริ ษัท
Huawei Technologies จากัด ซึ่งเป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทเน็ตเวิร์ค จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ครั ง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ย่อ ยคื อ บริ ษั ท ไอที
ดิสทริบิวชัน่ จากัด ซึง่ บริษัท ถือหุ้น 99.99% เป็ นผู้ทาการตลาด เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งด้ วยการ
เพิ่มสินค้ าที่หลากหลายและรองรับการขยายตลาดไอทีระดับองค์กร อีกทังเป็
้ นการเสริ มศักยภาพ
ให้ กบั บริษัท ด้ วย
บริษัท ITDC เพิ่มทุนจาก 5 ล้ าน เป็ น 10 ล้ านบาท

บริ ษัท ได้ รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น (Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจาปี 2547
จากสถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ โดยเป็ นรางวัลที่มอบให้ กบั หน่วยงานที่ยดึ มัน่ หลักการบริ หารจัดการ
ด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยประกอบธุ รกิ จด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม ทัง้ งานบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์ แ วร์ การผลิตซา้ ซอฟต์ แ วร์ การให้ บริ การด้ า นเครื อข่ ายสารสนเทศ และการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ โดยในปั จจุบนั บริ ษัท ได้ แบ่งโครงสร้ างการดาเนินงานเป็ น 7 สายธุรกิจหลัก (Business Unit) ซึง่ เป็ น
ธุรกิจที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงของบริ ษัท โดยไม่พงึ่ พาการทาธุรกิจแต่เพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง
รวมถึงเพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน ตลอดจนเป็ นการกระจายอานาจในการตัดสินใจ และการบริ หารงานไปสู่
ผู้บริ หารในระดับรองลงไป และให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายหลักของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต โดยมีสายธุรกิจ ดังนี ้
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ดาเนินการโดย
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จากัด
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด

จานวนสายธุรกิจ
4
1
1
1

 สายธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (Telecommunication & Energy Sector: T&E)
ดาเนินธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้ บริ หารโครงการ และบารุ งรักษาด้ านระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยนาเสนอเฉพาะอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชันน
้ าของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์
และผลงานเป็ นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าองค์กรขนาดใหญ่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ
2. สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW)
ดาเนินธุรกิจการเป็ นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ การคาแนะนาด้ านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยบนเครื อข่ายครบวงจร ตามความต้ องการของลูกค้ า
3. สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Technology Business
Department: EIT)
ดาเนินธุรกิจด้ านการออกแบบติดตัง้ บริ การให้ คาปรึกษาและแก้ ไขปั ญหาด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร กับงานด้ านไอทีแบบครบวงจร(Integrated IT Solution) โดยการบริ หารโครงการ (Project Management) เพื่อ
บริการแบบใช้ งานได้ ทนั ที (Turnkey System) ตามความต้ องการของลูกค้ า
4. สายธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replication Business Department: AR)
ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของบริษัท Microsoft ประเภทเฉพาะผู้ประกอบเครื่ อง (OEM/DSP) แต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย โดยปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็ น ระบบ Print on Demand, POD) เพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลง นอกจากนี ้ ยังให้ บริการด้ านการพิมพ์ บนวัตถุผิวโค้ งต่าง ๆ (Pad Printing) อีกด้ วย
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 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท ไอที ดิสทริบวิ ชั่น จากัด
สายธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภท Professional Products (Professional Products Distribution
Business Department: PD)
ไอที ดิสทริ บิวชั่น ได้ ปรับเปลี่ยนธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีและอุปกรณ์ เครื อข่ายให้ เน้ นเฉพาะการทาตลาด
สินค้ าประเภทสาหรับองค์กร (Professional/Enterprise Products) แต่เพียงอย่างเดียว และสร้ างความสามารถหลักของ
องค์กรให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิคและให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับการติดตังใช้
้ งานและแก้ ปัญหาเกี่ยวสินค้ าที่บริ ษัทเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายซึง่ เน้ นไปในเรื่ องสินค้ าเพื่อความปลอดภัยเครื อข่ายและระบบไอที รวมถึงระบบเครื อข่ายไร้ สายที่มีความ
ปลอดภัยสูง เพื่อรองรับแนวโน้ มไลฟ์สไตล์การทางานแบบไม่ยึดติดกับสถานที่ (Mobility) การทางานนอกสถานที่
(Remote Access) การทางานจากสานักงานสาขา ตลอดจนการทางานระหว่างเดินทาง สินค้ าที่บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายได้ แก่ Fortinet, Enterasys, Aruba Wireless Networks, Bluecoat และ CommScope เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังเน้ นการสร้ างและให้ บริ การที่เพิ่มคุณค่าให้ กบั ช่องทางการจัดจาหน่ายและลูกค้ าผู้ใช้ งานทังก่
้ อนและหลัง
การขาย
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์ แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Business Unit: ISD)
ดาเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามความต้ องการของลูกค้ า (Customization Development) พัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อการนาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร (Extract Transform and Loading) มาจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลกลาง (Data
Warehouse) เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์แนวโน้ มต่าง ๆ ที่สาคัญในเชิงธุรกิจ (Data Mining) และการติดตังระบบ
้
ซอฟต์แวร์ (Software Implementation) เช่น ระบบ Workflow Automation, Document Imaging, Document
Management
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จากัด
สายธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Business Unit: INEC)
ดาเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในลักษณะ WEB Application โดยใช้ JAVA Technology โดยมุ่งเน้ นให้ บริ การ
กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ธนาคาร และสถาบันการเงิน ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นามี 2 ลักษณะ คือ
1. พัฒนาตามความต้ องการของลูกค้ า (Customization Development)
2. พัฒนา Software Product Package (ERP ภาครัฐ)
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โครงสร้ างธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ ายสารสนเทศ (NW)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ การคาแนะนาด้ านระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ
กลุ่มธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร (EIT)
ที่ปรึกษา แก้ ปัญหา และให้ บริ การคาแนะนาด้ านไอทีอย่างครบวงจร

99.99
บริษัท ไอที ดิสทริบวิ ชั่น%จากัด

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (T&E)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ การคาแนะนาด้ านระบบคอมพิวเตอร์
สายธุรกิจการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ ประเภทเฉพาะผู้ประกอบเครื่ อง (OEM) ของบริ ษัท
Microsoft USA

99.99%

92.00%

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์ แวร์
เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
คอมพิวติง้ จากัด

สายธุรกิจช่ องทางจัดจาหน่ ายสินค้ าไอที
ประเภท Professional Products (PD)

สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์ แวร์ (ISD)

สายธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(INEC)

จาหน่ายทังประเภทซอฟต์
้
แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการค้ า
คอมพิวเตอร์

พัฒนาซอฟต์แวร์ ตามความต้ องการของลูกค้ า
การติดตังระบบซอฟต์
้
แวร์ และระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 10 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 5 ล้ านบาท

ขยายการให้ บริ การแบบครบวงจรธุรกิจ
Software Solution ในด้ านสารสนเทศ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 10 ล้ านบาท

บริ ษัท มีนโยบายเปิ ดโอกาสในการลงทุนในบริ ษัทอื่น โดยการเข้ าไปลงทุนเพิ่มศักยภาพ สร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value
Added ) และเอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริษัท ทังนี
้ ้ จะอยูใ่ นกรอบธุรกิจสารสนเทศเท่านัน้ เพื่อเป็ นการดารงจุดยืนของ
บริษัท ที่ต้องการขยายการให้ บริการแบบครบวงจร (Total Solution) ในด้ านสารสนเทศให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัท มีนโยบายเข้ า
ถือหุ้น ร้ อยละ 100 ในบริ ษัทที่เข้ าไปลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ก็เปิ ดโอกาสในการร่วมลงทุน หากผู้ร่วมทุนมีศกั ยภาพ
ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท ดังเช่น ผู้บริ หารของบริ ษัท อินเทลลิเจ้ นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด
เป็ นต้ น โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งจะไม่เข้ าไปถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมทุนดังกล่าว
หมายเหตุ - เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด
จากร้ อยละ 60.00 เป็ นร้ อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
- จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 60 และกลุม่ ผู้บริหาร INEC ร้ อยละ 40 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
และเป็ นร้ อยละ 92 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ปั จจุบนั บริษัท ไม่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัท ISD และบริษัท INEC
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2.3 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริษัท สาหรับงวดปี 2549-2552 แยกตามบริษัท มีรายละเอียดดังตารางนี ้
หน่วย : พันบาท
บริ ษัท

IRCP
ITDC
ISD
INEC

ร้ อยละ
การถือหุ้น
ปี 2550
100
99.99
99.99
92.00

ประเภทรายได้

2549
ปรับปรุงใหม่
รายได้
ร้ อยละ
877,067 62.20
421,316 29.88
30,157
2.14
36,462
2.59

รายได้
810,639
215,706
33,220
22,767

ร้ อยละ
71.77
19.10
2.94
2.02

2551
2552
ปรับปรุงใหม่
รายได้ ร้ อยละ รายได้ ร้ อยละ
430,037 65.94 467,398 70.90
157,060 24.08 148,397 22.51
37,413 5.74 15,670 2.38
6,000
0.92
-

96.80
3.20

1,082,332
47,118

95.83
4.17

630,510
21,700

96.67
3.33

631,465
27,803

95.78
4.22

100

1,129,450

100

652,210

100

659,268

100

รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการบริ การ
รายได้ จากการขายและบริ การ
รวมรายได้ จากการขายและ
บริ การ
1,365,002
รายได้ อื่น ๆ
45,166
รวมรายได้ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
(ก่อนหักรายการระหว่างกัน)
1,518,886

2550

โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริษัท สาหรับงวดปี 2549-2552 แยกตามส่วนธุรกิจที่เป็ นโครงการ และไม่เป็ นโครงการ
มีรายละเอียดดังตารางนี ้
หน่วย : พันบาท
ประเภทธุรกิจ

2549

2550

2551

2552

รายได้ จากธุรกิจประเภทโครงการ

769,039

863,850

448,736

455,960

รายได้ จากธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงการ

596,840

254,119

181,774

175,505

รายได้ อื่น

45,166

47,118

21,700

27,803

หัก รายการระหว่างกัน

58,934

88,901

58,545

21,277

1,352,111

1,076,186

593,665

637,991

รวมรายได้ ของบริษัท และบริษัทย่ อย

ในปี 2552 กลุ่มบริ ษัท มีรายได้ จากส่วนธุรกิจประเภทโครงการร้ อยละ 71.47 ของรายได้ รวม และจากส่วนงาน
ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการร้ อยละ 27.51 ของรายได้ รวม และมี รายได้ อื่นร้ อยละ 4.36 ของรายได้ รวม และมีรายการ
ระหว่างกัน ร้ อยละ 3.34 ของรายได้ รวม
2.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท IRCP ได้ ม่งุ มัน่ ดาเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาโดยตลอด 24 ปี โดยมีผลงาน
สาคัญในระดับประเทศจานวนมาก และได้ ขยายการดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โดยเฉพาะ ซึง่ แบ่งเป็ นกลุม่ ธุรกิจประเภทโครงการ (Project Based Business Group) และกลุม่ ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ
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(Non-Project Based Business Group) โดยมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ทังหมด
้
7 หน่วย ทังนี
้ ้ เป็ นการขยายศักยภาพ
ในการดาเนินธุรกิจให้ ครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึน้ และยังเป็ นการกระจายความเสี่ยงของการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่พงึ่ พารายได้ จากธุรกิจหรื อลูกค้ ากลุม่ ใด กลุม่ หนึง่ แต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ บริษัท IRCP ยังได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากการบริการ (Professional Service)
ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ การให้ คาปรึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาระบบ การฝึ กอบรม และบริการอื่น ๆ ให้ มากขึ ้น
สาหรับในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี ้
วิสัยทัศน์
“IRCP เป็ นกลุ่มบริ ษัทที่มีธุรกิจหลากหลายด้ าน ICT มีความเป็ นผู้นาด้ านคุณภาพ และเป็ นที่ หนึ่งในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ”
พันธกิจ
เพิ่มจานวนและรักษากลุ่มลูกค้ า ซึ่งมีมูลค่าสูงหรื อศักยภาพสูงเอาไว้ การขยายฐานลูกค้ าทาได้ โดย การเสนอ
ความแตกต่างจากคู่แข่งให้ แก่ลกู ค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ วยการเน้ นความเป็ นผู้นาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณลักษณะเด่น
และการให้ บริการลูกค้ าด้ วยความเป็ นเลิศ โดยวิธี
1. สร้ างมูลค่าเพิ่มทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้ มลู ค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ ้นทุกปี และหรื อมีผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผล
ที่ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก และผู้ถือหุ้นมีความภาคภูมิใจในการมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของบริษัท
2. สร้ างมูลค่าเพิ่มสาหรับลูกค้ า โดยการพัฒนาระบบและการบริ การใหม่ที่ตรงกับความต้ องการ และให้ บริ การ
อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ ลกู ค้ าบรรลุผลสาเร็จจากการใช้ งาน
3. สร้ างมูลค่าเพิ่มสาหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ บรรยากาศในการทางานและผลตอบแทนให้ ดียิ่งขึ ้น
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัท มีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็ นบริษัทชันน
้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร และ
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้ อม ๆ กับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และสามารถตอบสนองทุก
ความต้ องการของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปั จจุบนั IRCP เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าว่าเป็ นบริ ษัทที่
ให้ บริ การด้ าน Total ICT Solution ที่ดีบริ ษัทหนึ่งในประเทศไทย และกาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ น The Innovative Company
ด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทนั สมัย มีประสิทธิภาพสูงให้ แก่ลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เพื่อบรรลุตอ่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริษัท ที่วางไว้ จึงได้ กาหนดกลยุทธ์ การแข่งขัน ดังนี ้
1. การขยายธุ ร กิ จ ด้ า นไอซี ที ที่ ส ร้ างมูล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ลูก ค้ า ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Operation Efficiency) โดยใช้ ระบบ Business Intelligent (Data Warehousing) ระบบ
Customer Relationship Management (CRM) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็ นต้ น
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บริ ษัท IRCP จะเป็ นผู้ให้ บริ การอย่างครบวงจรตังแต่
้ การให้ คาปรึ กษาในการออกแบบระบบ (Consulting)
การพัฒนาระบบ (Implementation) การบารุงรักษา (Maintenance) และการฝึ กอบรม (Training)
2. การเพิ่มงบประมาณในการฝึ กอบรม วิจยั และพัฒนา เพื่อสร้ างศักยภาพของพนักงานในการรองรับการทางาน
สาหรับโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต เป็ นการรองรับการขยายตัวของ
บริษัท ในระยะยาว
3. การเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่มาจากการให้ บริ การ (Professional Services) ซึง่ จะทาให้ สามารถเพิ่มรายได้ อัตรา
กาไรขันต้
้ น และสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่องได้ มากขึ ้น โดยมุ่งในลูกค้ ากลุม่ หลักๆได้ แก่ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคม พลังงาน และการศึกษา
2.5 ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
2.5.1 ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัท IRCP
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจของบริษัท สามารถแยกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก ได้ แก่
2.5.1.1






สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทโครงการ ได้ แก่
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (T&E)
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (NW)
สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)
สายธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INEC)

จากการที่บริ ษัท มีการแบ่งแยกการดาเนิ นงานที่ชดั เจนโดยแบ่งออกเป็ นหลายสายธุรกิจ ซึ่งแต่ละสายธุรกิจจะมี
การดาเนินงานที่เป็ นอิสระจากกัน มีการเข้ าประมูลงานเองโดยไม่เกี่ยวข้ องกัน เว้ นแต่การดาเนินงานในบางโครงการจะมี
การเอื ้อประโยชน์ต่อกัน โดยการเข้ าประมูลงานร่ วมกัน ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ คือ สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแต่ละกลุม่ ธุรกิจ และสายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD) สาหรับโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้ าน
การออกแบบโดยเฉพาะ สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละกลุม่ ธุรกิจ จะประมูลงานโดยว่าจ้ างสาย
ธุรกิจ ISD เป็ นผู้พฒ
ั นาหรื อเขียนโปรแกรม ซึง่ เป็ นการเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อกัน
2.5.1.2 สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทไม่ ใช่ โครงการ ได้ แก่
 สายธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (AR)
 สายธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภท Professional Products (PD)
2.5.2 กลยุทธ์ ของบริษัท IRCP
บริ ษัทเน้ นคุณภาพสินค้ าและเพิ่มมูลค่าการบริ การ สร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งด้ วยการบริ การครบวงจร
และความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้ าและบริการ โดยใช้ กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้ เพื่อจุดประสงค์ในการเป็ นบริ ษัทชันน
้ า
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ในการให้ บริการและเสนอสินค้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกับการขยายตัว
ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
- ฐานลูกค้ า : ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีความต้ องการสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นหลักทา
ให้ บริ ษัท สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท ได้ โดยมีความเสี่ยงที่จะมีหนีเ้ สียต่า นอกจากนี ้ บริ ษัท
พยายามรักษาฐานลูกค้ าเดิมเพื่อให้ มีการใช้ บริการซ ้า โดยเน้ นให้ บริการและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายฐานลูกค้ าใหม่ เพื่อให้ บริษัท ขยายฐานรายได้ ที่สม่าเสมอ
- ความสมดุลของรายได้ : บริษัท พยายามที่จะรักษาสมดุลของการเติบโตของรายได้ จากธุรกิจที่เป็ นโครงการ และที่
ไม่เป็ นโครงการให้ อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายได้ จากโครงการซึ่ งต้ องมีการประมูล
ในขณะเดียวกันสามารถรองรับโครงการใหญ่ ๆ ซึง่ สร้ างรายได้ สงู ให้ บริษัท
- การขยายผลิตภัณฑ์และบริ การ : ปั จจุบนั บริ ษัทมี 7 สายธุรกิจ เป็ นการกระจายความเสี่ยง ทาให้ บริ ษัท ไม่ต้องพึง่ พา
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และมีความสามารถในการรองรับการเติบโตใหม่ ๆ ได้ เนื่องจากบริ ษัท มีสินค้ าและบริ การที่หลากหลาย
โดยสนับสนุนการเกื ้อกูลกัน (synergy) ของสายธุรกิจต่าง ๆ ดังเช่น ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD) จะช่วยส่งเสริ มและสร้ าง
ความแตกต่างให้ ข้อเสนอของบริษัท ช่วยให้ สายธุรกิจอื่นชนะการประมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
- การควบคุมค่าใช้ จ่าย : บริ ษัท จะควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ อยู่ในระดับที่สมดุลกับการเพิ่มขึ ้นทางด้ านรายได้ โดยเฉพาะ
ค่าใช้ จ่ายทางด้ านบุคลากร การเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับปริ มาณที่เพิ่มขึน้ จะได้ รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
การร่วมงานกับพันธมิตรสาหรับงานโครงการใหญ่ ๆ ก็เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ลดความจาเป็ นในการเพิ่มจานวนพนักงาน
- การร่ วมงานกับพันธมิตร : สาหรับการประมูลในโครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน บริ ษัท มีนโยบาย
ร่ วมมือกับบริ ษัทอื่นที่เชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ กัน เป็ นกรณีไป ซึ่งทาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท คือ Consortium
ของบริ ษั ท จะรวมผู้เชี่ ยวชาญในหลายแขนงทาให้ มีจุดแข็งเหนื อคู่แข่งเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการประมูลงาน รั กษา
ค่าใช้ จ่ายบุคลากรให้ อยู่ในระดับที่ดูแลได้ เนื่องจากบริ ษัท ไม่มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการประมูลงาน
ใหญ่ๆ เป็ นการลดความเสี่ยงด้ านค่าใช้ จ่ายอีกทางหนึง่
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