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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
3.1.1 ประวัติความเป็นมา
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
“บริ(ษัท” หรือ “IRCP”) กํอตั้งโดยผู๎บริหาร
คนไทย ซึ่งได๎จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด๎วยทุนจดทะเบียน 1 ล๎านบาท โดยได๎เริ่มต๎นประกอบธุรกิจ
จากการเป็นผู๎ผลิตการ์ดแสดงผลภาษาไทยที่ใช๎ในเครื่องคอมพิวเตอร์
และตํอมาได๎ขยายธุรกิจในสายงานด๎านไอทีอยํางตํอเนื่อง
ปี 2533 บริษัทได๎รํวมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ( Microsoft USA)
พัฒนาเทคโนโลยีระบบภาษาไทยสาหรับระบบปฏิบัติการ เริ่มตั้งแตํ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่อยมา
จนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บริษัทได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ
Microsoft แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย
ปี 2538 บริษัทเริ่มดาเนินธุรกิจด๎านที่ปรึกษาและการรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข๎ารํวมประมูล
โครงการของภาครัฐและเอกชน
ปี 2540 บริษัทได๎ขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข๎าไปถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น
จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาธุรกิจด๎านการจัดจาหนํายสินค๎าไอทีและอุปกรณ์ตํอพํวง
ปี 2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการลงทุนในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม๎นท์
จากัด ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99
ปี 2544 ได๎เข๎าไปลงทุนในบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จากัด ในสัดสํวนร๎อยละ 29.99 และปี 2545
- 2546
ได๎เพิ่มสัดสํวนการลงทุนเป็นร๎อยละ 49.99 และร๎อยละ 50 ตามลาดับ และตํอมาในปี 2548 บริษัทได๎จาหนํายเงินลงทุนใน
บริษัทนี้ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นอีกฝ่ายหนึ่งไป โดยมีกาไรจากการขายหนํวยลงทุน 2.56 ล๎านบาท
ปี 2547
บริษัทได๎เห็นความสาคัญในการขยายการให๎บริการสารสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจัดตั้งบริษัท
ยํอยขึ้นอีก 1 บริษัท คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด ซึ่งบริษัทได๎เข๎าไปถือหุ๎นร๎อยละ 60 และตํอมา
ในปี 2549 บริษัทได๎เข๎าซื้อหุ๎นเพิ่มทุนอีก ทาให๎บริษัทมีสัดสํวนถือหุ๎นร๎อยละ 92
ปี 2552 บริษัทได๎ยกเลิกสายธุรกิจภูมิศาสตร์สารสนเทศ และสายธุรกิจบริการให๎คาปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด : INEC) เนื่องจากเล็งเห็นวําเป็นสายธุรกิจที่ไมํมีงาน
โครงการรองรับในอนาคต และเป็นสายธุรกิจที่ไมํสามารถสร๎างกาไรให๎แกํบริษัทได๎
ปี 2553 มีการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในบริษัท ทีวีเทเลคอม จากัด ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 ด๎วยวิธีการเข๎า
ซื้อกิจการบริษัทมาบริหารตํอ
ปี
2553 บริษัทได๎เพิ่มสายธุรกิจการให๎บริการด๎านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยใช๎ชื่อบริษัท อินเทลลิเจ็นท์
เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด: INEC เนื่องจากเมื่อปี 2552 ได๎มีการยกเลิกสายธุรกิจ ในบริษัทนี้ไป แตํตัวบริษัทยังคงอยูํ
ตํอมาในชํวงปลายปี 2553 จึงมีการนาสายธุรกิจด๎านการบริการกลับมาอีกครั้งในชื่อบริษัทเดิม
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3.1.2 พัฒนาการที่สาคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ด้านการดาเนินธุรกิจ

กลุํมบริษัท
เมษายน 2546 บริษัทได๎รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2000 จาก SGS
สิงหาคม 2549
บริษัทปรับโครงสร๎างองค์กรใหมํ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ลดกระบวนการ
ทางาน
ที่ซับซ๎อน และเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจ
มิถุนายน 2551
บริษัทปรับโครงสร๎างองค์กรใหมํ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนธุรกิจปี2551
ตุลาคม 2551
บริษัท มีการแตํงตั้งคณะทางาน CMMI เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายบริษัทที่ต๎องการยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อลดต๎นทุนการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการขยายงานสูํ
ตํางประเทศตํอไป
มกราคม 2552
บริษัทได๎รับรองมาตรฐาน CMMI Level 3
มิถุนายน 2553
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างองค์กร ในระดับบริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงตาแหนํงประธานเจ๎าหน๎าที่
บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department: SI)
กลุํมธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Sector: Telecom)
มิถุนายน 2546

บริษัทชนะงานประมูลโครงการจัดทาระบบบัญชีและระบบงบประมาณ โดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (ระบบ ERP) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลคํา
โครงการกวํา 168 ล๎านบาท
ตุลาคม 2549 บริษัทรํวมกับบริษัท ซีเมนส์ จากัด และบริษัท ซีเมนส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จากัด ในนาม
“กิจการรํวมค๎า ไอ. เอส. ยู. ” ได๎ชนะงานประมูลโครงการระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร
สาหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย (EGAT-ERP) ซึ่งมีมูลคําโครงการรวม 890 ล๎านบาท
มิถุนายน 2550 บริษัทชนะงานประมูลโครงการระบบธนาณัติออนไลน์ และระบบรับชาระเงินทางไปรษณีย์
(Pay
at Post) ซึ่งมีมูลคําโครงการ 52 ล๎านบาท
ธันวาคม 2550 บริษัทชนะงานประมูลโครงการจ๎างเหมาพัฒนาระบบคลังข๎อมูล/เหมืองข๎อมูล
(Data
Warehouse/Data Mining) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลคําโครงการ
กวํา 190 ล๎านบาท
สิงหาคม 2552
บริษัท ฯ ได๎รับงานจ๎างติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G-TOT จานวน 286 สถานี ของ
บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวร์คส (ประเทศไทย) จากัด มูลคําโครงการ 80 ล๎านบาท
ธันวาคม 2552
บริษัท ฯ ชนะงานประมูลโครงการจ๎างจัดทาระบบ Next Generation Network (NGN)
จานวน 1 ระบบ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มูลคําโครงการ 309 ล๎านบาท
เมษายน 2553 บริษัทได๎งาน จ๎างจัดทาระบบ
Mobile Number portability databaseของบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) มูลคําโครงการ59 ล๎านบาท
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กันยายน 2553

บริษัท ฯ ได๎งานจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MNP Gateway สาหรับเชื่อมตํอ Clearing House และ
พัฒนาระบบบิลลิ่งเพื่อรองรับMNP ของบริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) มูลคําโครงการ59 ล๎านบาท

สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department: SI)
กลุํมธุรกิจระบบเครือขํายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW)
2546

2547
2548
2549

2550
2551
2552
2553

บริษัทชนะงานประมูลโครงการระบบเครือขํายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง ซึ่งมีมูลคํากวํา 40 ล๎านบาท และเป็นเทคโนโลยี 10G แหํงแรกของ Asia Pacific
บริษัทได๎รับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
บริษัทขยายผลิตภัณฑ์และบริการด๎านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขําย โดยปรับชื่อ
ฝ่ายเป็น Networking & Security Department
บริษัทได๎รับรางวัลยอดขายอันดับที่ 1 ของ Alcatel ในระดับ Gold Partner
บริษัทขยายฐานลูกค๎าจากภาคการศึกษาไปสูํภาคราชการ และภาคการเงิน
บริษัทได๎รํวมงานกับบริษัท TOT จากัด (มหาชน) ชนะงานระบบเครือขํายอาคารสานักงานใหญํ
และศูนย์ธุรกิจทั่วประเทศของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME BANK)
บริษัทปรับตัวและกระจายฐานลูกค๎าสูํภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การเมือง ที่ไมํ
แนํนอน โดยชนะงานปรับปรุงระบบเครือขํายของบริษัท ICC จากัด (มหาชน)
บริษัทชนะประมูลงานโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมู
48 ล๎ลาคํนบาท
า
บริษัทได๎รับความไว๎วางใจให๎ทางานระดับประเทศโดยรํวมกับบริษัท TOT จากัด (มหาชน) จัดทา
โครงการศูนย์ปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยทาง Internet ของกระทรวง ICT
บริษัทได๎งานโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือขําย ของมหาวิทยาลัยขอนแกํน ซึ่ง
มีมูลคําโครงการกวํา 8.1 ล๎านบาท

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

2553

บริษัทได๎เปิดสายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจด๎านการ
ออกแบบติดตั้ง บริการให๎คาปรึกษาและแก๎ไขปัญหา ด๎านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
และงานด๎านไอทีแบบครบวงจร
บริษัทได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นผู๎บริหารหนํวยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎หนํวยงานยิ่งขึ้น

สายธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replication: AR)
ธันวาคม 2546

บริษัทได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS ทั้งของ UKAS และ NAC
ทุกสายการผลิตของหนํวยงาน
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กันยายน 2547

บริษัท ได๎รับรางวัล Commitment to Excellence จากไมโครซอฟต์ จากการประชุม Worldwide
AR Conference Y2004 ที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2547
บริษัท เริ่มพัฒนา Firmware ภาษาไทย ให๎กับบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อรองรับเมนู
ภาษาไทยสาหรักล๎องดิจิตอลของฟูจิ
พฤษภาคม 2548
บริษัทเริ่มสายการผลิตการอัพเกรด Firmware สาหรับกล๎องดิจิตอลของ FUJI เป็นครั้งแรก โดย
เริ่มที่รุํน F10 ซึ่งบริษัท เป็นผู๎ให๎บริการรายเดียวให๎กับฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จนถึงปัจจุบัน
เมษายน- ธันวาคม 2549 บริษัท ได๎รับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต์ จากการที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงขบวนการผลิตให๎สอดคล๎อง และสนับสนุนการเปลี่ยนวิธีการจัดจาหนํายซอฟต์แวร์
ประเภท OEM ของไมโครซอฟต์ ให๎เป็นแบบ Type 1 Billing ที่เริ่มมาตั้งแตํเดือนเมษายน 2549
ได๎อยํางตํอเนื่องทุกเดือน
มกราคม- ธันวาคม 2550 บริษัท ยังคงได๎รับรางวัล SBC AR Performance Award จากไมโครซอฟต์ จากการที่สามารถ
ดาเนินการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง และคงไว๎ซึ่งระบบที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์ได๎อยํางตํอเนื่องทุกเดือน
มกราคม- ธันวาคม 2551 บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุํงเน๎นทางด๎านการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ
Microsoft เป็นแกน
นอกจากนี้สายธุรกิจ AR ยังจัดให๎มีขั้นตอนการทางานที่เป็นระบบ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจจากลูกค๎าสม่าเสมอ
พฤศจิกายน 2552
พัฒนาและเริ่มใช๎ระบบการรับคาสั่งอซื้สินค๎าทางเว็บไซต์ (Online Ordering)
มกราคม- ธันวาคม 2553 ภาครัฐได๎มีมาตรการในการปราบปรามซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งสํงผลดีตํอตลาดซอฟต์แวร์
และธุรกิจผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของสายธุรกิจ AR โดยรวม
สายธุรกิจชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (IT Distribution Company: ITDC)
กรกฎาคม 2546

2548

2549
2551

บริษัท ได๎จัดตั้งสายธุรกิจชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าไอทีประเภท Professional Products (PD)
ดาเนินงานโดย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด (ITDC) ดาเนินธุรกิจด๎านการจัดจาหนํายสินค๎า
ไอทีและอุปกรณ์เครือขํายให๎แกํผู๎จาหนําย (Reseller) และ ผู๎รวบรวมระบบ (System Integrator)
โดยบริษัท ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎า จาก บริษัท แพคเก็ตเทียร์ อิงค์
บริษัท ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎า ระบบการรักษาความปลอดภัยข๎อมูลและ
เครือขําย จากบริษัท Fortinet, Inc, USA, และระบบชํวยการพิมพ์ที่สถานีหํางไกลจากบริษัท
Thinprint GmbH, Germany
บริษัท ได๎รับการแตํงตัให๎้ง เป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎ระบบความปลอดภั
า
ยข๎อมูจากบริ
ล ษัทBit Defender
บริษัท ได๎รับการแตํงตั้ง ให๎เป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎า ระบบอุปกรณ์เครือขํายและระบบความ
ปลอดภัยข๎อมูลและเครือขําย จากบริษัท Enterasys Networks, USA, ระบบเครือขํายไร๎สายที่มี
ความปลอดภัยสูง จากบริษัท Aruba Networks, USA, ระบบอุปกรณ์สายเคเบิ้ล จากบริษัท
CommScope Inc, USA, ระบบการบริหารการใช๎แบนด์วิธและการทางานผํานเครือขําย จาก
บริษัท Blue Coat System Inc, USA
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สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (International Software Development: ISD)
กุมภาพันธ์ 2546
พฤศจิกายน 2546
กันยายน 2548
มิถุนายน 2550
2552

บริษัท ได๎เข๎ารํวมลงทุนในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม๎นท์ จากัด โดยมี
สัดสํวนการถือหุ๎น ร๎อยละ 60 จากทุนชาระแล๎วรวม 5 ล๎านบาท
บริษัท ได๎เพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎นร๎อยละ60 เป็นร๎อยละ 99.99 โดยมีการซื้อหุ๎นตามมูลคําทางบัญชี
บริษัท ได๎เพิ่ม Solution ด๎าน Business Intelligence ให๎กับลูกค๎า Government โดยใช๎ผลิตภัณฑ์
SAS
บริษัท ได๎เพิ่ม Solution ด๎าน Business Process Management ให๎กับลูกค๎าโดยใช๎ผลิตภัณฑ์
K2.NET
ในปี 2552 ทาง ISD ได๎รับความไว๎วางใจจากลูกค๎าเดิม เชํน บมจ ธนาคารกิสกรไทย, บริษัท ไทย
ออโตเซลล์ จากัด ให๎พัฒนาเพิ่มเติมระบบงานเดิม ให๎มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี

สายธุรกิจบริการให๎คาปรึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing: INEC)
พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการบริษัท
ได๎มีมติให๎จัดตั้งสายธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2547 บริษัท
ได๎จัดตั้งสายธุรกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) ขึ้นเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามความต๎องการของลูกค๎า และการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ โดยถือหุ๎นร๎อยละ 60 ของบริษัท
อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด ทาให๎ INEC มีสถานะเป็นบริษัทยํอย
กุมภาพันธ์ 2549
คณะกรรมการมีมติให๎เข๎าซื้อหุ๎นเพิ่มทุนทั้งหมด ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวติ้ง
จากัด และทาให๎บริษัท ถือหุ๎นเป็นร๎อยละ 92
ตุลาคม 2550
บริษัท ได๎เข๎ารํวมโครงการรับรองคุณภาพ CMMi ของเขตอุตสาหกรรมซอฟ ต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานให๎มีความนําเชื่อถือในระดับสากล
2553
บริษัทได๎เน๎นธุรกิจการให๎บริการ (Service) และดูแลรักษาระบบ (MA) ชัดเจนมากขึ้น
สายธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company: TVT)
เมษายน 2553
ธันวาคม 2553

บริษัท IRCP ได๎เข๎าซื้อบริษัท TVT มาเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยเป็นการลงทุน ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99
ในปีแรกที่ IRCP เข๎ามาบริหารงาน สามารถทาให๎บริษัทมียอดขายกวํา 170 ล๎านบาท

 ด้านเงินทุน
ธันวาคม 2545

ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที1/2545
่
มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก42 ล๎านบาท เป็น 84 ล๎านบาท
โดยการออกหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจานวน 42 ล๎านบาท เสนอขายให๎กับผู๎ถือหุ๎นเดิม โดยจดทะเบียน
ชาระแล๎วทั้งจานวน
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กุมภาพันธ์ 2546

ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2546 มีมติให๎บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 84 ล๎านบาท เป็น 110 ล๎านบาท โดยออกหุ๎นสามัญใหมํจานวน 13 ล๎านหุ๎น
มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 2 บาท เพื่อเสนอขายให๎ประชาชนทั่วไป และแก๎ไขชื่อจาก
“บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอร์เรชั่น จากัด” เป็น
“บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”
กรกฎาคม 2546
บริษัท ได๎เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหมํ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
กันยายน 2547 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติให๎
บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110,000,000 บาท เป็น 184,060,000 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุน
จานวน 74,060,000 บาท เป็นจานวนหุ๎นเพิ่มทุน 37,030,000 หุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 2 บาท
โดยจัดสรรหุ๎นเพื่อการออกและเสนอขายหุ๎นสามัญที่ออกใหมํให๎กับผู๎ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ไมํเกิน 35 ราย จานวน 7,000,000 หุ๎น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ๎นสามัญให๎กับผู๎ถือหุ๎นเดิมจานวน 27,280,000 หุ๎น และเพื่อการออกและเสนอขายหุ๎นสามัญตํอ
กรรมการและพนักงานของบริษัท ไมํเกิน 35 ราย จานวน 2,750,000 หุ๎น
พฤศจิกายน 2547 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 มีมติให๎
 เสนอขายหุ๎นสามัญที่ออกใหมํให๎กับผู๎ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไมํเกิน 35 ราย จานวน
7,000,000
หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 2 บาท ให๎แกํ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ จานวน 3,000,000 หุ๎น
นางนลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ จานวน 3,000,000 หุ๎น และนายวิชิต เครือวัฒนกุล จานวน
1,000,000 หุ๎น ณ ราคาเสนอขายหุ๎นละ 7.70 บาท โดยได๎รับชาระเต็มจานวนเมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2547 รวมเป็นเงินที่จะได๎รับทั้งสิ้น 53,900,000 บาท
 อนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทยํอยใหมํคือ “บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง
จากัด” หรือ INEC ทุนจดทะเบียน 2 ล๎านบาท สัดสํวนการถือหุ๎นของบริษัทร๎อยละ 60 และ
กลุํมผู๎บริหาร INEC ร๎อยละ 40 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให๎บริการแบบครบวงจรใน
ธุรกิจ Software Solution ซึ่งภายหลังการลงทุนดังกลําวทาให๎ INEC มีฐานะเป็นบริษัทยํอย
ของ IRCP โดยได๎มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยํอยขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
 อนุมัติการลงนามบันทึกความรํวมมือ (MOU) กับบริษัท Scandent Group Pte.Ltd.,
Singapore (SCANDENT) โดยทั้งสองฝ่ายจะรํวมมือกันเพื่อพัฒนาและขยายฐานการให๎
บริการ รวมไปถึงกิจกรรมการรวบรวมระบบ ผลิตภัณฑ์ โครงงานและระบบด๎าน ICT
สิงหาคม 2548
บริษัท เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจาหนํายสินค๎าประเภท Advance Certified Partner กับ บริษัท
Huawei Technologies จากัด ซึ่งเป็นผู๎ผลิตอุปกรณ์ประเภทเน็ตเวิร์ค จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต๎ความรํวมมือครั้งนี้ บริษัท ได๎มอบหมายให๎บริษัทยํอยคือ บริษัท ไอที
ดิสทริบิวชั่น จากัด ซึ่งบริษัท ถือหุ๎น 99.99% เป็นผู๎ทาการตลาด เพื่อสร๎างความแข็งแกรํงด๎วยการ
เพิ่มสินค๎าที่หลากหลายและรองรับการขยายตลาดไอทีระดับองค์กร อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพ
ให๎กับบริษัท ด๎วย
กันยายน 2552
บริษัท ITDC เพิ่มทุนจาก 5 ล๎าน เป็น 10 ล๎านบาท
เมษายน 2553
บริษัท IRCP ได๎ลงทุนโดยการเข๎าซื้อกิจการ บริษัท TVT โดยมีสัดสํวนการลงทุน 99.99%
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 ด้านสังคม
มีนาคม 2548 บริษัท ได๎รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดํน (
Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจาปี 2547
จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให๎กับหนํวยงานที่ยึดมั่นหลักการบริหารจัดการ
ด๎วยความซื่อสัตย์ โปรํงใส มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
บริษัท และบริษัทยํอยประกอบธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งงานบริการด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การผลิตซ้าซอฟต์แวร์ การให๎บริการด๎านเครือขํายสารสนเทศ การให๎บริการดูแลรักษา
ระบบ และการจัดจาหนํายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ โดยในปัจจุบันบริษัท ได๎แบํงโครงสร๎างการดาเนินงานเป็น 8 สายธุรกิจ
หลัก (Business Unit) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะที่แตกตํางกัน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัท โดยไมํพึ่งพาการทา
ธุรกิจแตํเพียงด๎านใดด๎านหนึ่ง รวมถึงเพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ตลอดจนเป็นการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
และการบริหารงานไปสูํผู๎บริหารในระดับรองลงไป และให๎การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหลักของคณะกรรมการบริษเพื
ัท ่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต โดยมีสายธุรกิจ ดังนี้
ดาเนินการโดย
บริษัทใหญํ
บริษัทยํอย

ชื่อบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม๎นท์ จากัด
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด
บริษัท ทีวีเทเลคอม จากัด

จานวนสายธุรกิจ
4
1
1
1
1

 สายธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department: SI)
กลุํมธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication: Telecom)
ดาเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และบารุงรักษาด๎านระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยนาเสนอเฉพาะอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนาของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์
และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าองค์กรขนาดใหญํได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department: SI)
กลุํมธุรกิจระบบเครือขํายสารสนเทศ (Network Business Sector: NW)
ดาเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให๎บริการคาแนะนาด๎านระบบเครือขํายสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยบนเครือขํายครบวงจร ตามความต๎องการของลูกค๎า
ส่วนที่ 1 หน้ำ 15
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3. สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department: SI)
กลุํมธุรกิจ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Technology Business
Department: EIT)
ดาเนินธุรกิจด๎านการออกแบบติดตั้ง บริการให๎คาปรึกษาและแก๎ไขปัญหาด๎านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร กับงานด๎านไอทีแบบครบวงจร(Integrated IT Solution) โดยการบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อ
บริการแบบใช๎งานได๎ทันที (Turnkey System) ตามความต๎องการของลูกค๎า
4. สายธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replication Business Department: AR)
ดาเนินธุรกิจด๎านการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของบริษัท Microsoft ประเภทเฉพาะผู๎ประกอบเครื่อง (OEM/DSP) แตํเพียง
ผู๎เดียวในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็น ระบบ Print on Demand, POD) เพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลงนอกจากนี้ ยังให๎บริการด๎านการพิมพ์บนวัตถุผิวโค๎งตําง ๆ (Pad Printing) อีกด๎วย
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
สายธุรกิจชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (IT Distribution Company: ITDC)
ไอที ดิสทริบิวชั่น ได๎ปรับเปลี่ยนธุรกิจ การจัดจาหนํายสินค๎าไอทีและอุปกรณ์เครือขําย ให๎เน๎นเฉพาะการทาตลาด
สินค๎าประเภทสาหรับองค์กร (Professional/Enterprise Products) แตํเพียงอยํางเดียว และสร๎างความสามารถหลัก
ขององค์กรให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคนิคและให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งใช๎งานและแก๎ปัญหาเกี่ยวสินค๎าที่บริษัท
เป็นตัวแทนจาหนํายซึ่งเน๎นไปในเรื่องสินค๎าเพื่อความปลอดภัยเครือขํายและระบบไอที รวมถึงระบบเครือขํายไร๎สายที่
มีความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับแนวโน๎มไลฟ์สไตล์การทางานแบบไมํยึดติดกับสถานที่ (Mobility) การทางานนอก
สถานที่ (Remote Access) การทางานจากสานักงานสาขา ตลอดจนการทางานระหวํางเดินทาง สินค๎าที่บริษัทได๎
เป็นตัวแทนจาหนํายได๎แกํ Fortinet, Enterasys, Aruba Wireless Networks, Bluecoat และ CommScope เป็นต๎น
นอกจากนี้บริษัทยังเน๎นการสร๎างและให๎บริการที่เพิ่มคุณคําให๎กับชํองทางการจัดจาหนํายและลูกค๎าผู๎ใช๎งานทั้งกํอน
และหลังการขาย
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จากัด
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Business Unit: ISD)
ดาเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต๎องการของลูกค๎า(Customization Development) พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
การนาข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ในองค์กร ( Extract Transform and Loading) มาจัดเก็บเป็นฐานข๎อมูลกลาง ( Data
Warehouse) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์แนวโน๎มตําง ๆ ที่สาคัญในเชิงธุรกิจ (Data Mining) และการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
(Software Implementation) เชํน ระบบ Workflow Automation, Document Imaging, Document Management
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 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด
สายธุรกิจบริการให๎คาปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing: INEC)
ดาเนินธุรกิจการให๎บริการ(Service) ด๎าน ระบบสารสนเทศ พร๎อมทั้งให๎คาปรึกษาและแก๎ปัญหาให๎กับงานด๎านไอที
แบบครบวงจร ( IT Total Service Solutions) โดยการนาเสนอบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับลูกค๎า และ
สามารถให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ทั้งหมด 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. ธุรกิจบริการหลังการขายโดยรับประกัน
2. ธุรกิจบริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบารุงรักษา
3. การให๎บริการครบวงจรทั้งระบบสารสนเทศ(Total IT Outsourcing Service)
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้บริษัท ทีวี เทเลคอม จากัด
สายธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom: TVT)
ดาเนิน ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication’s Business Supporting System) โดยการ
เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง พัฒนาระบบ บริหารโครงการ และบารุงรักษาด๎านระบบสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ (Business Supporting System หรือ BSS) ให๎แกํหนํวยงานที่ให๎บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบ
วงจร ได๎แกํ ระบบบิลลิ่ง สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Billing System for Mobile Business) ระบบคงสิทธิ์เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability System) เป็นต๎น
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โครงสร้างธุรกิจ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ายสารสนเทศ (NW)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให๎บริการคาแนะนาด๎านระบบเครือขําย
สารสนเทศ
กลุ่มธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)
ที่ปรึกษา แก๎ปัญหา และให๎บริการคาแนะนาด๎านไอทีอยํางครบวงจร

99.99%

99.99%

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให๎บริการคาแนะนาด๎านระบบคอมพิวเตอร์
สายธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ประเภทเฉพาะผู๎ประกอบเครื่อง (OEM) ของบริษัท
Microsoft USA

92.00%

99.99%

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
สายธุรกิจชํองทางจัดจาหนําย
สินค๎าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับองค์กร (ITDC)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแน
ล
ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเม้นท์ จากัด
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
(ISD)

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด
สายธุรกิจการให๎บริการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)

จาหนํายทั้งประเภทซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ตํอพํวง
ให๎แกํผู๎ประกอบการค๎า
คอมพิวเตอร์

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความ
ต๎องการของลูกค๎า
การติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ และ
ระบบการวิเคราะห์ข๎อมูล

ให๎บริการ ให๎คาปรึกษาและ
แก๎ปัญหาด๎านระบบสารสนเทศ
แบบครบวงจร (IT Total Service
Solutions)

ให๎คาปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
ติดตั้ง พัฒนาระบบ บริหารโครงการ
และบารุงรักษาด๎านระบบสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ(Business
Supporting System หรือ BSS)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
10 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
35 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
10 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
5 ล้านบาท

บริษัท ทีวีเทเลคอม จากัด
สายธุรกิจ ระบบสนับสนุนธุรกิจ
โทรคมนาคม (TVT)

บริษัท
มีนโยบายเปิดโอกาสในการลงทุนในบริษัทอื่น โดยการเข๎าไปลงทุนเพิ่มศักยภาพ สร๎างมูลคําเพิ่ม ( Value
Added ) และเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให๎กับบริษัท ทั้งนี้ จะอยูํในกรอบธุรกิจสารสนเทศเทํานั้น เพื่อเป็นการดารงจุดยืนของ
บริษัท ที่ต๎องการขยายการให๎บริการแบบครบวงจร (Total Solution) ในด๎านสารสนเทศให๎กับลูกค๎า โดยบริษัท มีนโยบายเข๎า
ถือหุ๎น ร๎อยละ 100 ในบริษัทที่เข๎าไปลงทุน แตํอยํางไรก็ตาม บริษัท ก็เปิดโอกาสในการรํวมลงทุน หากผู๎รํวมทุนมี ศักยภาพ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มและเอื้อประโยชน์ให๎กับบริษัทดังเชํน ผู๎บริหารของบริษัท อินเทลลิเจ๎นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้งจากัด
เป็นต๎น โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งจะไมํเข๎าไปถือหุ๎นเกินร๎อยละ 10 ในบริษัทยํอยหรือบริษัทรํวมทุนดังกลําว
หมายเหตุ - เพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎นใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม๎นท์ จากัด
จากร๎อยละ 60.00 เป็นร๎อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยํอยใหมํ คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด
โดยมีสัดสํวนการถือหุ๎นร๎อยละ 60 และกลุํมผู๎บริหาร INEC ร๎อยละ 40 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547
และเป็นร๎อยละ 92 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ปัจจุบัน บริษัท ไมํมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ถือหุ๎นในบริษัท ISD และบริษัท INEC
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3.3 โครงสร้างรายได้
โครงสร๎างรายได๎ของกลุํมบริษัท สาหรับงวดปี 25503-32553 แยกตามบริษัท มีรายละเอียดดังตารางนี้
หน่วย : พันบาท
บริษัท

IRCP
ITDC
ISD
INEC
TVT

ร๎อยละ
การถือหุ๎น
ปี 2550
100
99.99
99.99
92.00
99.99

ประเภทรายได๎

2550

รายได๎
810,639
215,706
33,220
22,767
-

รายได๎จากการขายและบริการ
รายได๎จากการขายสินค๎า
รายได๎จากการบริการ
รายได๎จากการขายและบริการ
รายได๎จากการขายและบริการ
รวมรายได๎จากการขายและ
บริการ
1,082,332
รายได๎อื่น ๆ
47,118
รวมรายได๎ของบริษัทและบริษัทยํอย
(กํอนหักรายการระหวํางกัน)
1,129,450

2551
ปรับปรุงใหมํ

2552

2553

รายได๎

ร๎อยละ

รายได๎

ร๎อยละ
71.77
19.10
2.94
2.02
-

รายได๎
430,037
157,060
37,413
6,000
-

ร๎อยละ
65.94
24.08
5.74
0.92
-

467,398
148,397
15,670
-

70.90
22.51
2.38
-

803,554
188,596
9,764
30,445
171,306

ร๎อย
ละ
65.26
15.32
0.79
2.47
13.91

95.83
4.17

630,510
21,700

96.67
3.33

631,465
27,803

95.78
4.22

1,203,666
27,575

97.76
2.24

100

652,210

100

659,268

100

1,231,240

100

โครงสร๎างรายได๎ของกลุํมบริษัท สาหรับงวดปี 2550 - 2553 แยกตามสํวนธุรกิจที่เป็นโครงการ และไมํเป็นโครงการ
มีรายละเอียดดังตารางนี้
หน่วย : พันบาท
ประเภทธุรกิจ

2550

2551

2552

2553

รายได๎จากธุรกิจประเภทโครงการ

863,850

448,736

455,960

961,949

รายได๎จากธุรกิจประเภทที่ไมํใชํโครงการ

254,119

181,774

175,505

220,012

รายได๎อื่น

47,118

21,700

27,803

20,455

หัก รายการระหวํางกัน

88,901

58,545

21,277

67,525

1,076,186

593,665

637,991

1,134,891

รวมรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย

ในปี
2553 กลุํมบริษัท มีรายได๎จากสํวนธุรกิจประเภทโครงการร๎อยละ 84.76 ของรายได๎รวม และจากสํวนงาน
ธุรกิจประเภทไมํใชํโครงการร๎อยละ 19.39 ของรายได๎รวม และมีรายได๎อื่นร๎อยละ 1.80 ของรายได๎รวม และมีรายการ
ระหวํางกัน ร๎อยละ 5.95 ของรายได๎รวม
3.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัท
IRCP ได๎มุํงมั่นดาเนินธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาโดยตลอด 25 ปี โดยมีผลงาน
สาคัญในระดับประเทศจานวนมาก และได๎ขยายการดาเนินงานในด๎านตํๆางที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 1 หน้ำ 19

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2553 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

โดยเฉพาะ ซึ่งแบํงเป็นกลุํมธุรกิจประเภทโครงการ (Project Based Business Group) และกลุํมธุรกิจประเภทไมํใชํโครงการ
(Non-Project Based Business Group) โดยมีหนํวยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด 8 หนํวย ทั้งนี้ เป็นการขยายศักยภาพ
ในการดาเนินธุรกิจให๎ครอบคลุมความต๎องการของลูกค๎าได๎มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดาเนิน
ธุรกิจโดยไมํพึ่งพารายได๎จากธุรกิจหรือลูกค๎ากลุํมใด กลุํมหนึ่งแตํเพียงอยํางเดียว
นอกจากนี้
บริษัท IRCP ยังได๎ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดสํวนรายได๎จากการบริการ (Professional Service)
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตํการให๎คาปรึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาระบบ การฝึกอบรม และบริการอื่นๆ ให๎มากขึ้น
สาหรับในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได๎กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุํมบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายด๎านICT มีความเป็นผู๎นาด๎านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุํมธุรกิ”จ
พันธกิจ
เพิ่มจานวนและรักษากลุํมลูกค๎า ซึ่งมีมูลคําสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว๎ การขยายฐานลูกค๎าทาได๎โดย การเสนอ
ความแตกตํางจากคูํแขํงให๎แกํลูกค๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎วยการเน๎นความเป็นผู๎นาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณลักษณะเดํน
และการให๎บริการลูกค๎าด๎วยความเป็นเลิศ โดยวิธี
1. สร๎างมูลคําเพิ่มทางการเงิน ผู๎ถือหุ๎นจะได๎มูลคําของหุ๎นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
ที่ไมํน๎อยกวําอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผู๎ถือหุ๎นมีความภาคภูมิใจในการมีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของบริษัท
2. สร๎างมูลคําเพิ่มสาหรับลูกค๎า โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหมํที่ตรงกับความต๎องการ และให๎บริการ
อยํางมืออาชีพ เพื่อให๎ลูกค๎าบรรลุผลสาเร็จจากการใช๎งาน
3. สร๎างมูลคําเพิ่มสาหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู๎ บรรยากาศในการทางานและผลตอบแทนให๎ดียิ่งขึ้น
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัท
มีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั้นนาทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางครบวงจร และ
จะเติบโตอยํางตํอเนื่องไปพร๎อม ๆ กับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และสามารถตอบสนองทุก
ความต๎องการของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปัจจุบัน IRCP เป็นที่ยอมรับจากลูกค๎าวําเป็นบริษัทที่
ให๎บริการด๎าน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกาลังก๎าวเข๎าสูํการเป็น The Innovative Company
ด๎วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงให๎แกํลูกค๎าเพิ่มขึ้นอยํางไมํหยุดยั้ง
กลยุทธ์การแข่งขัน
เพื่อบรรลุตํอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริษัท
ที่วางไว๎ จึงได๎กาหนดกลยุทธ์การแขํงขัน ดังนี้
1. การขยายธุรกิจด๎านไอซีทีที่สร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํลูกค๎า ได๎แกํ การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ
(Business Operation Efficiency) โดยใช๎ระบบ Business Intelligent (Data Warehousing) ระบบ
Customer Relationship Management (CRM) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นต๎น
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บริษัท IRCP จะเป็นผู๎ให๎บริการอยํางครบวงจรตั้งแตํการให๎คาปรึกษาในการออกแบบระบบ (Consulting)
การพัฒนาระบบ (Implementation) การบารุงรักษา (Maintenance) และการฝึกอบรม (Training)
2. การเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อสร๎างศักยภาพของพนักงานในการรองรับการทางาน
สาหรับโครงการขนาดใหญํ รวมถึงเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการรองรับการขยายตัวของ
บริษัท ในระยะยาว
3. การเพิ่มสัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการ (Professional Services) ซึ่งจะทาให๎สามารถเพิ่มรายได๎ อัตรา
กาไรขั้นต๎น และสร๎างรายได๎อยํางตํอเนื่องได๎มากขึ้น โดยมุํงในลูกค๎ากลุํมหลักๆได๎แกํภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคม พลังงาน และการศึกษา
3.5 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
3.5.1 ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัท IRCP
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแตํละสายธุรกิจของบริษัท สามารถแยกได๎เป็น 2 กลุํมหลัก ได๎แกํ
3.5.1.1 สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทโครงการ ได้แก่
 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุํมธุรกิจโทรคมนาคม T( elecom)
 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุํมธุรกิจระบบเครือขํายสารสนเทศNW)
(
 สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)
 สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)
 สายธุรกิจการให๎บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (INEC)
 สายธุรกิจ ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)
จากการที่บริษัท มีการแบํงแยกการดาเนินงานที่ชัดเจนโดยแบํงออกเป็นหลายสายธุรกิจ ซึ่งแตํละสายธุรกิจจะมี
การดาเนินงานที่เป็นอิสระจากกัน มีการเข๎าประมูลงานเองโดยไมํเกี่ยวข๎องกัน เว๎นแตํการดาเนินงานในบางโครงการจะมี
การเอื้อประโยชน์ตํอกัน โดยการเข๎าประมูลงานรํวมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ คือ สายธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแตํละกลุํมธุรกิจ และสายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD) สาหรับโครงการที่ต๎องการความเชี่ยวชาญด๎าน
การออกแบบโดยเฉพาะ สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตํละกลุํมธุรกิจ จะประมูลงานโดยวําจ๎างสาย
ธุรกิจ ISD เป็นผู๎พัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจตํอกัน
3.5.1.2 สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ ได้แก่
 สายธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ (AR)
 สายธุรกิจชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (ITDC)
3.5.2 กลยุทธ์ของบริษัท IRCP
บริษัทเน๎นคุณภาพสินค๎าและเพิ่มมูลคําการบริการ สร๎างความแตกตํางจากคูํแขํงด๎วยการบริการครบวงจร
และความสามารถในการเพิ่มมูลคําสินค๎าและบริการ โดยใช๎กลยุทธ์ตําง ๆ ดังตํอไปนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นบริษัทชั้นนา
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ในการให๎บริการและเสนอสินค๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางครบวงจร และจะเติบโตอยํางตํอเนื่อง พร๎อมกับการขยายตัว
ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
- ฐานลูกค๎า : ลูกค๎าเป้าหมายของบริษัทคือ ลูกค๎าขนาดใหญํที่มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่มีคุณภาพเป็นหลักทา
ให๎บริษัท สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษัท ได๎โดยมีความเสี่ยงที่จะมีหนี้เสียต่า นอกจากนี้ บริษัท
พยายามรักษาฐานลูกค๎าเดิมเพื่อให๎มีการใช๎บริการซ้า โดยเน๎นให๎บริการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง และ
ขยายฐานลูกค๎าใหมํ เพื่อให๎บริษัท ขยายฐานรายได๎ที่สม่าเสมอ
- ความสมดุลของรายได๎ : บริษัท พยายามที่จะรักษาสมดุลของการเติบโตของรายได๎จากธุรกิจที่เป็นโครงการ และที่
ไมํเป็นโครงการให๎อยูํในสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายได๎จากโครงการซึ่งต๎องมีการประมูล
ในขณะเดียวกันสามารถรองรับโครงการใหญํ ๆ ซึ่งสร๎างรายได๎สูงให๎บริษัท
- การขยายผลิตภัณฑ์และบริการ : ปัจจุบันบริษัทมี 8 สายธุรกิจ เป็นการกระจายความเสี่ยง ทาให๎บริษัท ไมํต๎องพึ่งพา
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และมีความสามารถในการรองรับการเติบโตใหมํ ๆ ได๎ เนื่องจากบริษัท มีสินค๎าและบริการที่หลากหลาย
โดยสนับสนุนการเกื้อกูลกัน (synergy) ของสายธุรกิจตําง ๆ ดังเชํน ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ( ISD) จะชํวยสํงเสริมและสร๎าง
ความแตกตํางให๎ข๎อเสนอของบริษัท ชํวยให๎สายธุรกิจอื่นชนะการประมูลโครงการอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น
- การควบคุมคําใช๎จําย : บริษัท จะควบคุมคําใช๎จําย ให๎อยูํในระดับที่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นทางด๎านรายได๎ โดยเฉพาะ
คําใช๎จํายทางด๎านบุคลากร การเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะได๎รับการพิจารณาอยํางระมัดระวัง
การรํวมงานกับพันธมิตรสาหรับงานโครงการใหญํ ๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลดความจาเป็นในการเพิ่มจานวนพนักงาน
- การรํวมงานกับพันธมิตร : สาหรับการประมูลในโครงการที่ต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน บริษัท มีนโยบาย
รํวมมือกับบริษัทอื่นที่เชี่ยวชาญในสายงานตําง ๆ กัน เป็นกรณีไป ซึ่งทาให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท คือ Consortium
ของบริษัท จะรวมผู๎เชี่ยวชาญในหลายแขนงทาให๎มีจุดแข็งเหนือคูํแขํงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประมูลงาน รักษา
คําใช๎จํายบุคลากรให๎อยูํในระดับที่ดูแลได๎ เนื่องจากบริษัท ไมํมีความจาเป็นต๎องเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการประมูลงาน
ใหญํๆ เป็นการลดความเสี่ยงด๎านคําใช๎จํายอีกทางหนึ่ง
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