แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

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

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “IRCP”) ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
175.489 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงครบวงจร มีบริ ษัทย่อยที่ดำเนินงำนภำยใต้ บริ ษัทฯใหญ่อีก
4 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จำกัด บริ ษัทอินเทลลิ
เจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด และบริ ษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่
(MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2546 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลักทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย
แบ่งโครงสร้ ำงกำรดำเนินงำนออกเป็ น 7 สำยธุรกิจหลัก (Business Unit) และดำเนินงำนภำยใต้ บริ ษัทต่ำงๆ ดังนี ้
ดำเนินงำนโดย

ชื่อบริษัท

ชื่อสำยธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)

สำยธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
(System Integration Business
Department: SI)

ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ กำร
คำแนะนำด้ ำนระบบคอมพิวเตอร์

บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทย่อย

บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่
จำกัด (ถือหุ้นร้ อยละ
99.99)

กลุม่ ธุรกิจโทรคมนำคม
(Telecommunication Sector:
Telecom)
สำยธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
(System Integration Business
Department: SI)
กลุม่ ธุรกิจโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับองค์กร
(Enterprise Information
Technology Business
Department: EIT)
สำยธุรกิจกำรผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์
(Authorized Replication : AR)
สำยธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำไอที
ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร
(IT Distribution Company:
ITDC)

ที่ปรึกษำ แก้ ปัญหำ และให้ บริ กำร
คำแนะนำด้ ำนไอทีอย่ำงครบวงจร

ผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ ประเภทผู้ประกอบ
เครื่ อง (OEM) ของบริ ษัท Microsoft
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์เครือข่ำย
ให้ กบั ผู้ประกอบ กำรค้ ำคอมพิวเตอร์
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ดำเนินงำนโดย

ชื่อบริษัท

ชื่อสำยธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์
จำกัด (ถือหุ้นร้ อยละ 99.99)

สำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
(International Software
Development: ISD)

พัฒนำซอฟต์แวร์ ตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำและกำร
ติดตังระบบซอฟต์
้
แวร์

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์
ไพร์ ส คอมพิวติ ้ง จำกัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 92)

สำยธุรกิจบริกำรให้ คำปรึกษำพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ (Intelligent
Enterprise Computing: INEC)

บริ กำรและบำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำย
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 99.99)

สำยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจ
โทรคมนำคม(TV Telecom: TVT)

ทีป่ รึกษำ ออกแบบ จัดหำ
อุปกรณ์ ติดตัง้ พัฒนำระบบ
บริ หำรโครงกำร และ
บำรุงรักษำด้ ำนระบบ
สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ

1.1 บุคคลอ้ ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
0 – 2229 – 2800
โทรสำร
:
0 – 2359 – 1259

สำนักงำนผู้ตรวจสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชี

บริษัท เอส.เค. แอดเคำน์ แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จำกัด
128/151 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชัน้ 14 ถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0 – 2216 – 5595-7
โทรสำร
:
0 – 2216 – 5596 –7
อีเมล์
:
ky1966@ksc.th.com

ที่ปรึกษำกฎหมำย

Royal Advocates International Ltd.
2/4 อำคำรนำยเลิศ ชัน้ 5, ถนนไวด์เลส แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน
โทรศัพท์
:
0 – 2655 - 2112
โทรสำร
:
0 – 2655 - 2118
เว็บไซต์
:
http://www.rai.co.th
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สำนักงำนทนำยควำม

บริษัท สำยัณห์ ท่ ปี รึกษำกฎหมำย กำรบัญชี และกำรพัสดุ จำกัด
นำยสำยัณห์ เอีย่ มศรี ปลัง่ (สำมัญสมำชิกแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ)
337/12 หมู่ 3 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์
:
0 – 2922 – 2902 - 3
โทรสำร
:
0 – 2922 – 2904
อีเมล์
:
sayan@sayanlawyer.com

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

บริษัทพินนำเคิล แอดไวเซอรี่ จำกัด
เลขที่ 33/63 อำคำรวอลล์สตรี ททำวเวอร์ ชัน้ 13 ถนนสุรวงศ์ แขวงบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์
:
0 – 2632 - 9685-6
โทรสำร
:
0 – 2632 - 9687

ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้ สัญญำกำรจัดกำร

ไม่มี

สถำบันกำรเงินที่ตดิ ต่ อประจำ

ธนำคำรพำณิชย์ และสถำบันกำรเงินในประเทศประมำณ 4 รำย
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