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

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “IRCP”) ก่อตังโดยผู
้
้ บริ หำร
คนไทย ซึง่ ได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2529 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ ำนบำท โดยได้ เริ่ มต้ นประกอบธุรกิจ
จำกกำรเป็ นผู้ผลิตกำร์ ดแสดงผลภำษำไทยที่ใช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และต่อมำได้ ขยำยธุรกิจในสำยงำนด้ ำนไอทีอย่ำงต่อเนื่อง
ปี 2533 บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Microsoft USA)
พัฒนำเทคโนโลยีระบบภำษำไทยสำหรับระบบปฏิบตั ิกำร เริ่ มตังแต่
้ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่ อยมำ
จนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บริ ษัทได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ ของ
Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ปี 2538 บริ ษัทเริ่ มดำเนินธุรกิ จด้ ำนที่ปรึ กษำและกำรรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้ ำร่ วมประมูล
โครงกำรของภำครัฐและเอกชน
ปี 2540 บริ ษัทได้ ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้ ำไปถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชั่น
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ทำธุรกิจด้ ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ปี 2542 ขยำยธุรกิจพัฒนำซอฟต์แวร์ โดยกำรลงทุนในบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอป
เม้ นท์ จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ปี 2544 ได้ เข้ ำไปลงทุนในบริ ษัท ไออำร์ ซี เทคโนโลยี จำกัด ในสัดส่วนร้ อยละ 29.99 และปี 2545 - 2546
ได้ เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนเป็ นร้ อยละ 49.99 และร้ อยละ 50 ตำมลำดับ และต่อมำในปี 2548 บริ ษัทได้ จำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริ ษัทนี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกฝ่ ำยหนึง่ ไป โดยมีกำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุน 2.56 ล้ ำนบำท
ปี 2547 บริ ษัทได้ เห็นควำมสำคัญในกำรขยำยกำรให้ บริ กำรสำรสนเทศแบบครบวงจร จึงมีมติจดั ตังบริ
้ ษัท
ย่อยขึ ้นอีก 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ ำไปถือหุ้นร้ อยละ 60 และ
ต่อมำในปี 2549 บริ ษัทได้ เข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอีก ทำให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนถือหุ้นร้ อยละ 92
ปี 2552 บริ ษัทได้ ยกเลิกสำยธุรกิจภูมิศำสตร์ สำรสนเทศ และสำยธุรกิจบริ กำรให้ คำปรึ กษำพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ (บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด : INEC) เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็ นสำยธุรกิจที่ไม่มีงำน
โครงกำรรองรับในอนำคต และเป็ นสำยธุรกิจที่ไม่สำมำรถสร้ ำงกำไรให้ แก่บริ ษัทได้
ปี 2553 มีกำรขยำยธุรกิจ โดยกำรลงทุนในบริ ษัท ทีวีเทเลคอม จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ด้ วยวิธีกำรเข้ ำ
ซื ้อกิจกำรเนื่องจำกเห็นว่ำธุรกิจดังกล่ำวจะสนับสนุนให้ กลุม่ บริ ษัทมีธุรกิจด้ ำนเทเลคอมแบบครบวงจร
ปี 2553 บริ ษัทได้ เพิ่มสำยธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนสำรสนเทศแบบครบวงจร โดยใช้ ชื่อบริ ษัทอินเทลลิเจ็นท์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด: INEC เนื่องจำกเมื่อปี 2552 ได้ มีกำรยกเลิกสำยธุรกิจ ในบริ ษัทนี ้ไป แต่ตวั บริ ษัทยังคงอยู่
ต่อมำในช่วงปลำยปี 2553 จึงมีกำรนำสำยธุรกิจด้ ำนกำรบริ กำรกลับมำอีกครัง้ ในชื่อบริ ษัทเดิม
ปี 2554 ในช่วงปลำยปี บริ ษัทได้ เพิ่มสำยธุรกิจสินค้ ำเพื่อควำมมัน่ คงซึ่งจำหน่ำย ให้ คำปรึ กษำ เกี่ยวกับ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม ที่เกี่ยวข้ องกับควำมมัน่ คงปลอดภัยและกำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้ อยภำยในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่มี มำกขึ ้นอันเป็ นผลพวงจำกควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีที่สำมำรถ
นำมำใช้ ในกำรก่อควำมไม่สงบได้
ส่ วนที่ 1 หน้ า 9
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ปี 2555 บริ ษัทได้ ยกเลิกสำยธุรกิจสินค้ ำเพื่อควำมมัน่ คง เนื่องจำกไม่ทำรำยได้ มำกนัก แต่บริษัทยังคง
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำธุรกิจด้ ำนโทรคมนำคม ซึง่ มีกำรเติบโตค่อนข้ ำงสูง
ปี 2555 ในช่วงปลำยปี บริ ษัทได้ ยกเลิกชื่อกลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ (Network Business
Sector: NW) โดยปรับเปลีย่ นชื่อให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ที่มงุ่ เน้ น จึงนำกลุม่ ธุรกิจนี ้ไปรวมกับกลุม่ ธุรกิจโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กรภำยใต้ ชื่อเดิมคือ Enterprise Information Technology Business Department: EIT



3.1.2 พัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ด้ านการดาเนินธุรกิจ

กลุม่ บริ ษัท
เมษำยน 2546
สิงหำคม 2549
มิถนุ ำยน 2551
ตุลำคม 2551

มกรำคม 2552
มิถนุ ำยน 2553
เมษำยน 2554
เมษำยน 2555

ธันวำคม 2555

บริ ษัทได้ รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000 จำก SGS
บริ ษัทปรับโครงสร้ ำงองค์กรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน ลดกระบวนกำรทำงำน
ที่ซบั ซ้ อน และเสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
บริ ษัทปรับโครงสร้ ำงองค์กรใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจปี 2551
บริ ษัทมีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำน CMMI เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ ษัทที่ต้องกำรยกระดั บ
มำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์ แวร์ เพื่ อลดต้ นทุนกำรพัฒนำและเพิ่ มโอกำสในกำรขยำยงำนสู่
ต่ำงประเทศต่อไป
บริ ษัทได้ รับรองมำตรฐำน CMMI Level 3
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ ำงองค์กร ในระดับบริ หำร โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร (Chief Executive Officer: CEO)
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ ำงองค์กร ในระดับคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำรบริ ษัท
อีก 1 ท่ำน เพื่อร่วมบริ หำรงำนรองรับกำรเติบโตของบริ ษัทได้ ดีขึ ้น
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงองค์กร ในระดับคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรเปลี่ยนกรรมกำรอิสระ ที่
ออกเนื่องจำกครบวำระจำนวน 1 ท่ำน และเชิญกรรมกำรเข้ ำใหม่มำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
อิสระ จึงได้ จำนวนกรรมกำรเท่ำเดิม
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงองค์กร ในระดับคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรสรร
้
หำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ำรณำสรรหำบุค คลเข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร และ
พิจำรณำผลประโยชน์และค่ำตอบแทนต่ำงๆ ที่กรรมกำรได้ รับ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance)

กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (System Integration Business Department: SI)
สำยธุรกิจโทรคมนำคม (Telecom Sector: Telecom)
มิถนุ ำยน 2546
บริ ษั ท ชนะงำนประมูล โครงกำรจัด ท ำระบบบัญ ชี แ ละระบบงบประมำณ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สำเร็ จรู ป (ระบบ ERP) ของบริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีมลู ค่ำ
โครงกำรกว่ำ 168 ล้ ำนบำท
ส่ วนที่ 1 หน้ า 10
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ตุลำคม 2549

มิถนุ ำยน 2550
ธันวำคม 2550

สิงหำคม 2552
ธันวำคม 2552
เมษำยน 2553
กันยำยน 2553
มีนำคม 2554
พฤศจิกำยน 2555

บริ ษัทร่ วมกับบริ ษัท ซีเมนส์ จำกัด และบริ ษัท ซีเมนส์ อินฟอร์ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ในนำม
“กิจกำรร่วมค้ ำ ไอ. เอส. ยู.” ได้ ชนะงำนประมูลโครงกำรระบบวำงแผนทรัพยำกรขององค์กรสำหรับ
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT-ERP) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรรวม 890 ล้ ำนบำท
บริ ษัทชนะงำนประมูลโครงกำรระบบธนำณัติออนไลน์ และระบบรับชำระเงินทำงไปรษณีย์ (Pay
at Post) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำร 52 ล้ ำนบำท
บริ ษั ท ชนะงำนประมู ล โครงกำรจ้ ำงเหมำพั ฒ นำระบบคลั ง ข้ อมู ล /เหมื อ งข้ อมู ล (Data
Warehouse/Data Mining) ของบริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีมลู ค่ำโครงกำร
กว่ำ 190 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ รับงำนจ้ ำงติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G-TOT จำนวน 286 สถำนี ของบริ ษัท
โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวร์ คส (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่ำโครงกำร 80 ล้ ำนบำท
บริ ษัทชนะงำนประมูลโครงกำรจ้ ำงจัดทำระบบ Next Generation Network (NGN)
จำนวน 1 ระบบ ของบริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำร 309 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ งำน จ้ ำงจัดทำระบบ Mobile Number portability databaseของบริ ษัท ทีโอที จำกัด
(มหำชน) มูลค่ำโครงกำร 59 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ งำนจ้ ำงเหมำติดตังอุ
้ ปกรณ์ MNP Gateway สำหรับเชื่อมต่อ Clearing House และ
พัฒนำระบบบิลลิง่ เพื่อรองรับ MNP ของบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำร 59 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ งำนจ้ ำงเหมำติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบ IMS ของหน่วยงำน กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค ซึง่ มีมลู ค่ำ
โครงกำร 282 ล้ ำนบำท
ได้ งำนโครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ STP เพื่อรองรับ TOT 3G จำนวน 1 ล้ ำนเลขหมำย ของบริ ษัท
ทีโอที จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำร 39.79 ล้ ำนบำท และงำนจ้ ำงจัดทำรถเคลือ่ นที่เพื่อจัดทำ
ข้ อมูลแผนที่ภมู ิสำรสนเทศ ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มูลค่ำโครงกำร 64 ล้ ำนบำท

กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (System Integration Business Department: SI)
สำยธุรกิจโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Technology Business Sector: EIT)
2552
บริ ษัทได้ เปิ ดสำยธุรกิจโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กรขึ ้น เพื่อรองรับธุรกิจด้ ำนกำร
ออกแบบติดตัง้ บริ กำรให้ คำปรึ กษำและแก้ ไขปั ญหำด้ ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร
และงำนด้ ำนไอทีแบบครบวงจร
2553
บริ ษัทได้ เชิญผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงมำเป็ นผู้บริ หำรหน่วยงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพให้ หน่วยงำนยิ่งขึ ้น
2554
บริ ษัทได้ งำนจ้ ำงเหมำ Upgrade Data warehouse ของ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด
(มหำชน) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรกว่ำ 47.6 ล้ ำนบำท
2554
บริ ษัทได้ งำนบำรุ งรักษำระบบเครื อข่ำย ของ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย มูล ค่ำโครงกำร
16.49 ล้ ำนบำท และงำนจ้ ำงบำรุ งรักษำฮำร์ ตแวร์ พร้ อมอุปกรณ์ของระบบ ERP มูลค่ำโครงกำร
17.82 ล้ ำนบำท
2555
โครงกำรที่ทำรำยได้ โดดเด่นในปี นี ้คือโครงกำรบำรุ งรักษำ ERP/ HW ของ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำร 69.99 ล้ ำนบำท
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สำยธุรกิจกำรผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ (Authorized Replication: AR)
ธันวำคม 2546
บริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 จำก SGS ทังของ
้ UKAS และ NAC
ทุกสำยกำรผลิตของหน่วยงำน
กันยำยน 2547
บริ ษัทได้ รับรำงวัล Commitment to Excellence จำกไมโครซอฟต์ จำกกำรประชุม Worldwide
AR Conference Y2004 ที่รัฐฮำวำย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
พฤศจิกำยน 2547
บริ ษัทเริ่ มพัฒนำ Firmware ภำษำไทย ให้ กับบริ ษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อรองรั บเมนู
ภำษำไทยสำหรักล้ องดิจิตอลของฟูจิ
พฤษภำคม 2548
บริ ษัทเริ่ มสำยกำรผลิตกำรอัพเกรด Firmware สำหรับกล้ องดิจิตอลของ FUJI เป็ นครัง้ แรก โดย
เริ่ มที่รุ่น F10 ซึง่ บริ ษัท เป็ นผู้ให้ บริ กำรรำยเดียวให้ กบั ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จนถึงปั จจุบนั
เมษำยน - ธันวำคม 2549 บริ ษัทได้ รับรำงวัล SBC AR Performance Award จำกไมโครซอฟต์ จำกกำรที่สำมำรถ
เปลีย่ นแปลงขบวนกำรผลิตให้ สอดคล้ อง และสนับสนุนกำรเปลี่ยนวิธีกำรจัดจำหน่ำยซอฟต์แวร์
ประเภท OEM ของไมโครซอฟต์ ให้ เป็ นแบบ Type 1 Billing ที่เริ่ มมำตังแต่
้ เดือนเมษำยน 2549
ได้ อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน
มกรำคม - ธันวำคม 2550 บริ ษัทยังคงได้ รับรำงวัล SBC AR Performance Award จำกไมโครซอฟต์ จำกกำรที่สำมำรถ
ดำเนิน กำรปรั บ ปรุ งอย่ำงต่อ เนื่ อง และคงไว้ ซึ่งระบบที่ สำมำรถรองรั บ กำรเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์ได้ อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน
มกรำคม - ธันวำคม 2551 บริ ษัทมีนโยบำยกำรตลำดที่มุ่งเน้ นทำงด้ ำนกำรผลิตซำ้ ซอฟต์ แวร์ ของ Microsoft เป็ นแกน
นอกจำกนี ้สำยธุรกิจ AR ยังจัดให้ มีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนที่เป็ นระบบ มีระบบกำรตรวจสอบคุณภำพ
มีกำรจัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจจำกลูกค้ ำสม่ำเสมอ
พฤศจิกำยน 2552
พัฒนำและเริ่ มใช้ ระบบกำรรับคำสัง่ อซื ้สินค้ ำทำงเว็บไซต์ (Online Ordering)
มกรำคม - ธันวำคม 2553 ภำครัฐได้ มีมำตรกำรในกำรปรำบปรำมซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งส่งผลดีต่อตลำดซอฟต์แวร์
และธุรกิจผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ ของสำยธุรกิจ AR โดยรวม
มกรำคม - ธันวำคม 2554 บริ ษัทมีปรับเปลีย่ นกระบวนกำรรับคำสัง่ ซื ้อเป็ นแบบ paperless มีกำรติดตำมสถำนะของกำร
ผลิตแต่ละขันตอนแบบออนไลน์
้
ซึง่ ช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยในกระบวนกำรผลิตและกำรตรวจสอบ
ธันวำคม 2554 – มีนำคม 2555ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมใหญ่ปลำยปี 2554 ส่งผลให้ เกิดกำรขำดแคลนของฮำร์ ดไดร์ ฟ
ซึง่ เป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และได้ สง่ ผลกระทบต่อเนื่องมำยังซอฟต์แวร์ ของ
ไมโครซอฟท์ ทำให้ ในปี 55 ก็มีกำรเติบโตลดลงจำกปี 54 ถึง 12%
สำยธุรกิจช่องทำงจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (IT Distribution Company: ITDC)
กรกฎำคม 2546
บริ ษัท ได้ จดั ตังสำยธุ
้
รกิจช่องทำงจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีประเภท Professional Products (PD)
ดำเนินงำนโดย บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด (ITDC) ดำเนินธุรกิจด้ ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำ
ไอทีและอุปกรณ์เครื อข่ำยให้ แก่ผ้ จู ำหน่ำย (Reseller) และ ผู้รวบรวมระบบ (System Integrator)
โดยบริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำ จำก บริ ษัท แพคเก็ตเทียร์ อิงค์
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2548

2549
2551

2554
2555

บริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้ อมูลและ
เครื อข่ำย จำกบริ ษัท Fortinet, Inc, USA, และระบบช่วยกำรพิมพ์ที่สถำนีห่ำงไกลจำกบริ ษัท
Thinprint GmbH, Germany
บริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำระบบควำมปลอดภัยข้ อมูล จำกบริ ษัท Bit Defender
บริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำ ระบบอุปกรณ์เครื อข่ำยและระบบควำม
ปลอดภัยข้ อมูลและเครื อข่ำย จำกบริ ษัท Enterasys Networks, USA, ระบบเครื อข่ำยไร้ สำยที่มี
ควำมปลอดภัยสูง จำกบริ ษัท Aruba Networks, USA, ระบบอุปกรณ์ สำยเคเบิ ้ล จำกบริ ษัท
CommScope Inc, USA, ระบบกำรบริ หำรกำรใช้ แบนด์วิธและกำรทำงำนผ่ำนเครื อข่ำย จำก
บริ ษัท Blue Coat System Inc, USA
ช่วงปลำยปี บริ ษัทได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อจำหน่ำยสินค้ ำ ระบบสำยส่งสัญญำณและ
ระบบจัดกำรของ Schneider ซึง่ เป็ นบริ ษัทเทคโนโลยี่ชนน
ั ้ ำของ Europe
บริ ษัทเป้ำหมำยทีจ่ ะขยำยตลำดไปในต่ำงจังหวัด และประเทศใกล้ เคียงทีก่ ำลังเติบโตเช่น พม่ำ
ลำว และกัมพูชำ โดยกำรมีบคุ คลำกรประจำในพื ้นที่เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในกำรศึกษำควำม
ต้ องกำรของตลำดและพัฒนำโอกำสในกำรทำธุรกิจ ซึง่ ได้ เริ่ มทำที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อน
เป็ นพื ้นที่แรกและมีแผนจะขยำยไปสูพ่ ื ้นที่ภำคตะวันออก ภำคเหนือ ภำคใต้ ประเทศพม่ำ
ประเทศลำว และประเทศกัมพูชำต่อไป

สำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (International Software Development: ISD)
กุมภำพันธ์ 2546
บริ ษัท ได้ เข้ ำร่ วมลงทุนในบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จำกัด โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้ อยละ 60 จำกทุนชำระแล้ วรวม 5 ล้ ำนบำท
พฤศจิกำยน 2546
บริ ษัท ได้ เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 99.99 โดยมีกำรซื ้อหุ้นตำมมูลค่ำทำงบัญชี
กันยำยน 2548
บริ ษัท ได้ เพิ่ม Solution ด้ ำน Business Intelligence ให้ กบั ลูกค้ ำ Government โดยใช้ ผลิตภัณฑ์
SAS
มิถนุ ำยน 2550
บริ ษัท ได้ เพิ่ม Solution ด้ ำน Business Process Management ให้ กับลูกค้ ำโดยใช้ ผลิตภัณฑ์
K2.NET
2552
ในปี 2552 ทำง ISD ได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกลูกค้ ำเดิม เช่น บมจ ธนำคำรกิสกรไทย, บริ ษัท ไทย
ออโตเซลล์ จำกัด ให้ พฒ
ั นำเพิม่ เติมระบบงำนเดิม ให้ มีขดี ควำมสำมำรถเพิ่มขึ ้นทันต่อกำร
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ อย่ำงต่อเนื่องตลอดทังปี
้
2555
บริ ษัทอยูใ่ นระหว่ำงกำรขอยกเลิกบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน เนื่องจำกเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มต้ องมีกำร
ลงทุนและได้ รับใบรับรองมำตรฐำนด้ ำน CMMI ซึง่ จะทำให้ บริษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรได้ มำสูง
สำยธุรกิจบริ กำรให้ คำปรึกษำ พัฒนำระบบสำรสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing: INEC)
พฤศจิกำยน 2547
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีมติให้ จดั ตังสำยธุ
้
รกิจพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ธันวำคม 2547
บริ ษัท ได้ จดั ตังสำยธุ
้
รกิจพัฒนำระบบสำรสนเทศ (INEC) ขึ ้นเพื่อพัฒนำซอฟต์แวร์
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กุมภำพันธ์ 2549
ตุลำคม 2550
2553
2554
2554
2555

ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และกำรติดตังระบบซอฟต์
้
แวร์ โดยถือหุ้นร้ อยละ 60 ของบริษัท
อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด ทำให้ INEC มีสถำนะเป็ นบริ ษัทย่อย
คณะกรรมกำรมีมติให้ เข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทังหมด
้
ของบริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง
จำกัด และทำให้ บริ ษัท ถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 92
บริ ษัท ได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรรับรองคุณภำพ CMMi ของเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบงำนให้ มีควำมน่ำเชื่อถือในระดับสำกล
บริ ษัทได้ เน้ นธุรกิจกำรให้ บริ กำร (Service) และดูแลรักษำระบบ (MA) ชัดเจนมำกขึ ้น
บริ ษัทได้ งำนปรั บปรุ งระบบ Data Warehouse / Data Mining ของหน่วยงำน บริ ษัท กสท
โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำร 50.9 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ งำนปรั บปรุ งระบบ Data Warehouse / Data Mining ของหน่วยงำน บริ ษัท กสท
โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำร 50.9 ล้ ำนบำท
บริ ษัทได้ รับโอนย้ ำนพนักงำนด้ ำนวิศวกรจำก บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ (IRCP)
เพื่อมุง่ เน้ นกำรให้ บริ กำรและสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กบั บริ ษัทแม่ ทังยั
้ งส่งเสริ มพนักงำนให้ ได้ รับ
ควำมก้ ำวหน้ ำและแข่งขันกับพนักงำนเองและคูแ่ ข่งขันได้

สำยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนำคม (TV Telecom Company: TVT)
เมษำยน 2553
บริ ษัท IRCP ได้ เข้ ำซื ้อบริ ษัท TVT มำเพื่อพัฒนำธุรกิจ โดยเป็ นกำรลงทุน ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ธันวำคม 2553
ในปี แรกที่ IRCP เข้ ำมำบริ หำรงำน สำมำรถทำให้ บริ ษัทมียอดขำยกว่ำ 170 ล้ ำนบำท
2553 – 2554
บริ ษัทได้ งำนจัดหำอุปกรณ์สำหรับติดตังโครงข่
้
ำย MSAN ให้ กับบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำรกว่ำ 100 ล้ ำนบำท
2555 – 2556
บริ ษัทได้ งำนจ้ ำงบำรุ งรักษำและซ่อมแซมแก้ ไขระบบใบแจ้ งหนี ้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
3G ของบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำร 29 ล้ ำนบำท
 ด้ านเงินทุน
ธันวำคม 2545

กุมภำพันธ์ 2546

กรกฎำคม 2546
กันยำยน 2547

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2545 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 42 ล้ ำนบำท เป็ น 84 ล้ ำนบำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 42 ล้ ำนบำท เสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจดทะเบียน
ชำระแล้ วทังจ
้ ำนวน
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2546 มีมติให้ บริ ษัท แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 84 ล้ ำนบำท เป็ น 110 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 13 ล้ ำนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 2 บำท เพื่อเสนอขำยให้ ประชำชนทัว่ ไป และแก้ ไขชื่อจำก
“บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอร์ เรชัน่ จำกัด” เป็ น
“บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”
บริ ษัท ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2546
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2547 ที่ประชุมมีมติให้
บริ ษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 110,000,000 บำท เป็ น 184,060,000 บำท คิดเป็ นเงินเพิ่มทุน
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พฤศจิกำยน 2547

สิงหำคม 2548

กันยำยน 2552
เมษำยน 2553
 ด้ านสังคม
มีนำคม 2548

สิงหำคม 2555

จำนวน 74,060,000 บำท เป็ นจำนวนหุ้นเพิ่มทุน 37,030,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 2 บำท
โดยจัดสรรหุ้นเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ กับผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง
ไม่เกิน 35 รำย จำนวน 7,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 27,280,000 หุ้น และเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อ
กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัท ไม่เกิน 35 รำย จำนวน 2,750,000 หุ้น
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2547 มีมติให้
 เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงไม่เกิน 35 รำย จำนวน 7,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 2 บำท ให้ แก่ นำยวิชัย พูลวรลัก ษณ์ จำนวน 3,000,000 หุ้น
นำงนลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ จำนวน 3,000,000 หุ้น และนำยวิชิต เครื อวัฒ นกุล จำนวน
1,000,000 หุ้น ณ รำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.70 บำท โดยได้ รับชำระเต็มจำนวนเมื่อวันที่ 17
ธันวำคม 2547 รวมเป็ นเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น 53,900,000 บำท
 อนุมตั ิกำรลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่คือ “บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง
จำกัด” หรื อ INEC ทุนจดทะเบียน 2 ล้ ำนบำท สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัทร้ อยละ 60 และ
กลุม่ ผู้บริ หำร INEC ร้ อยละ 40 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยำยกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจรใน
ธุรกิจ Software Solution ซึง่ ภำยหลังกำรลงทุนดังกล่ำวทำให้ INEC มีฐำนะเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ IRCP โดยได้ มีกำรจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2547
 อนุมัติ กำรลงนำมบันทึกควำมร่ วมมื อ (MOU) กับบริ ษั ท Scandent Group Pte.Ltd.,
Singapore (SCANDENT) โดยทังสองฝ่
้
ำยจะร่ วมมือกันเพื่อพัฒนำและขยำยฐำนกำรให้
บริ กำร รวมไปถึงกิจกรรมกำรรวบรวมระบบ ผลิตภัณฑ์ โครงงำนและระบบด้ ำน ICT
บริ ษัท เซ็นสัญญำเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ ประเภท Advance Certified Partner กับ บริ ษัท
Huawei Technologies จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทเน็ตเวิร์ค จำกประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจี น ภำยใต้ ค วำมร่ ว มมื อ ครั ง้ นี ้ บริ ษัท ได้ ม อบหมำยให้ บ ริ ษั ท ย่อ ยคื อ บริ ษั ท ไอที
ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด ซึง่ บริ ษัท ถือหุ้น 99.99% เป็ นผู้ทำกำรตลำด เพื่อสร้ ำงควำมแข็งแกร่งด้ วยกำร
เพิ่มสินค้ ำที่หลำกหลำยและรองรับกำรขยำยตลำดไอทีระดับองค์กร อีกทังเป็
้ นกำรเสริ มศักยภำพ
ให้ กบั บริ ษัท ด้ วย
บริ ษัท ITDC เพิ่มทุนจำก 5 ล้ ำน เป็ น 10 ล้ ำนบำท
บริ ษัท IRCP ได้ ลงทุนโดยกำรเข้ ำซื ้อกิจกำร บริ ษัท TVT โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุน 99.99%

บริ ษัท ได้ รับรำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น (Good Governance Award) รำงวัลที่ 1 ประจำปี 2547
จำกสถำบันป๋ วย อึง๊ ภำกรณ์ โดยเป็ นรำงวัลที่มอบให้ กบั หน่วยงำนที่ยดึ มัน่ หลักกำรบริ หำรจัดกำร
ด้ วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
บริ ษัททำกิ จกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกำสวันครบรอบกำรก่อตัง้ บริ ษัท โดยบริ จำคเงิ น และ
สิง่ ของเครื่ องใช้ ตำ่ ง รวมทังให้
้ พนักงำนเข้ ำร่วมกิ จกรรม เลี ้ยงเด็กที่บ้ำนรำชำวดีหญิง
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
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 ้
ดาเนินการโดย
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย

ชื่อบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด
บริ ษัท ทีวีเทเลคอม จำกัด

จานวนสายธุรกิจ
3
1
1
1
1

 สายธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร(System Integration Business Department: SI)
สำยธุรกิจโทรคมนำคม (Telecommunication: Telecom)
ดำเนินธุรกิจกำรเป็ นที่ปรึ กษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตัง้ บริ หำรโครงกำร และบำรุ งรักษำด้ ำนระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมแบบครบวงจร โดยนำเสนอเฉพำะอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชันน
้ ำของโลก และมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์
และผลงำนเป็ นที่ยอมรับในตลำด เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำองค์กรขนำดใหญ่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ
2. กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร(System Integration Business Department: SI)
สำยธุรกิ จ โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์ กร (Enterprise Information Technology Business
Department: EIT)
ดำเนินธุรกิจด้ ำนกำรออกแบบติดตัง้ บริ กำรให้ คำปรึกษำและแก้ ไขปั ญหำด้ ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับ
องค์กร กับงำนด้ ำนไอทีแบบครบวงจร(Integrated IT Solution) โดยกำรบริ หำรโครงกำร (Project Management) เพื่อ
บริ กำรแบบใช้ งำนได้ ทนั ที (Turnkey System) ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
3. สำยธุรกิจกำรผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ (Authorized Replication Business Department: AR)
ดำเนินธุรกิจด้ ำนกำรผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ ของบริ ษัท Microsoft ประเภทเฉพำะผู้ประกอบเครื่ อง (OEM/DSP) แต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย โดยปั จจุบนั มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเป็ น ระบบ Print on Demand, POD) เพื่อป้องกันกำร
ปลอมแปลง นอกจำกนี ้ ยังให้ บริ กำรด้ ำนกำรพิมพ์ บนวัตถุผิวโค้ งต่ำง ๆ (Pad Printing) อีกด้ วย
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 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
สำยธุรกิจช่องทำงจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (IT Distribution Company: ITDC)
ไอที ดิสทริ บิวชั่น ได้ ปรับเปลี่ยนธุรกิ จกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีและอุปกรณ์ เครื อข่ำยให้ เน้ นเฉพำะกำรทำตลำด
สินค้ ำประเภทสำหรับองค์กร (Professional/Enterprise Products) แต่เพียงอย่ำงเดียว และสร้ ำงควำมสำมำรถหลักของ
องค์กรให้ เป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนเทคนิคและให้ คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรติดตังใช้
้ งำนและแก้ ปัญหำเกี่ยวสินค้ ำที่บริ ษัทเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยซึง่ เน้ นไปในเรื่ องสินค้ ำเพื่อควำมปลอดภัยเครื อข่ำยและระบบไอที รวมถึงระบบเครื อข่ำยไร้ สำยที่มีควำม
ปลอดภัยสูง เพื่อรองรั บแนวโน้ มไลฟ์ สไตล์กำรทำงำนแบบไม่ยึดติ ดกับสถำนที่ (Mobility) กำรท ำงำนนอกสถำนที่
(Remote Access) กำรทำงำนจำกสำนักงำนสำขำ ตลอดจนกำรทำงำนระหว่ำงเดินทำง สินค้ ำที่บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทน
จำหน่ำยได้ แก่ Fortinet, Enterasys, Aruba Wireless Networks, Bluecoat และ CommScope เป็ นต้ น นอกจำกนี ้บริ ษัท
ยังเน้ นกำรสร้ ำงและให้ บริ กำรที่เพิ่มคุณค่ำให้ กบั ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและลูกค้ ำผู้ใช้ งำนทังก่
้ อนและหลังกำรขำย
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอฟต์ แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด
สำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development Business Unit: ISD)
ดำเนินธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ (Customization Development) พัฒนำซอฟต์แวร์ เพื่อ
กำรนำข้ อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ในองค์กร (Extract Transform and Loading) มำจัดเก็บเป็ นฐำนข้ อมูลกลำง (Data
Warehouse) เพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์แนวโน้ มต่ำง ๆ ที่สำคัญในเชิงธุรกิจ (Data Mining) และกำรติดตังระบบซอฟต์
้
แวร์
(Software Implementation) เช่น ระบบ Workflow Automation, Document Imaging, Document Management
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จากัด
สำยธุรกิจบริ กำรให้ คำปรึกษำพัฒนำระบบสำรสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing: INEC)
ดำเนินธุรกิจกำรให้ บริ กำร(Service) ด้ ำน ระบบสำรสนเทศ พร้ อมทังให้
้ คำปรึกษำและแก้ ปัญหำให้ กบั งำนด้ ำนไอที
แบบครบวงจร (IT Total Service Solutions) โดยกำรนำเสนอบริ กำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ กบั ลูกค้ ำ และ
สำมำรถให้ บริ กำรแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Solution) ทังหมด
้
3 ประเภทหลักๆ คือ
1. ธุรกิจบริ กำรหลังกำรขำยโดยรับประกัน
2. ธุรกิจบริ กำรหลังกำรขำยโดยสัญญำกำรบริ กำรบำรุงรักษำ
3. กำรให้ บริ กำรครบวงจรทังระบบสำรสนเทศ(Total
้
IT Outsourcing Service)
 ธุรกิจที่ดาเนินงานภายใต้ บริษัท ทีวี เทเลคอม จากัด
สำยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนำคม (TV Telecom: TVT)
ดำเนินธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนำคม (Telecommunication’s Business Supporting System) โดยกำร
เป็ นที่ปรึ กษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตัง้ พัฒนำระบบ บริ หำรโครงกำร และบำรุ งรักษำด้ ำนระบบสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจ (Business Supporting System หรื อ BSS) ให้ แก่หน่วยงำนที่ให้ บริ กำรโทรคมนำคมที่ทนั สมัยแบบครบ
วงจร ได้ แก่ ระบบบิลลิ่ง สำหรับบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Billing System for Mobile Business) ระบบคงสิทธิ์เลข
หมำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Number Portability System) เป็ นต้ น
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โครงสร้ างธุรกิจ
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SI)
สายธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ กำรคำแนะนำด้ ำนระบบคอมพิวเตอร์

สายธุรกิจการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ ประเภทเฉพำะผู้ประกอบเครื่ อง (OEM) ของบริ ษัท
Microsoft USA

กลุ่มธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SI)
สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร (EIT)
ที่ปรึกษำ แก้ ปัญหำ และให้ บริ กำรคำแนะนำด้ ำนไอทีอย่ำงครบวงจร

กลุ่มบริษัทย่ อยในเครือบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

99.99
บริษัท ไอที ดิสทริ บ%
ิวชั่น จากัด

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็น

สำยธุรกิจช่องทำงจัดจำหน่ำย

ซอฟต์ แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด

เตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จากัด

สินค้ ำไอทีประเภทผลิตภัณฑ์

สำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์

สำยธุรกิจกำรให้ บริ กำรและ

ระดับองค์กร (ITDC)

(ISD)

พัฒนำระบบสำรสนเทศ (INEC)

จำหน่ำยทังประเภทซอฟต์
้
แวร์

พัฒนำซอฟต์แวร์ ตำมควำม

ให้ บริ กำร ให้ คำปรึกษำและ

ฮำร์ ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรติดตัง้

แก้ ปัญหำด้ ำนระบบสำรสนเทศ

ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรค้ ำ

ระบบซอฟต์แวร์ และระบบกำร

แบบครบวงจร (IT Total Service

คอมพิวเตอร์

วิเครำะห์ข้อมูล

Solutions)

99.99%

92.00%

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

10 ล้ านบาท

5 ล้ านบาท

10 ล้ านบาท

99.99%
บริษัท ทีวีเทเลคอม จากัด
สำยธุรกิ จ ระบบสนับสนุนธุรกิจ
โทรคมนำคม (TVT)
ให้ คำปรึ กษำ ออกแบบ จัดหำ
อุปกรณ์ ติดตัง้ พัฒนำระบบ
บริ หำรโครงกำร และบำรุ งรักษำ
ด้ ำนระบบสนับสนุนกำรดำเนิน
ธุรกิจ (Business Supporting
System หรื อ BSS)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
35 ล้ านบาท

บริ ษัท มีนโยบำยเปิ ดโอกำสในกำรลงทุนในบริ ษัทอื่น โดยกำรเข้ ำไปลงทุนเพิ่มศักยภำพ สร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value
Added ) และเอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้ จะอยูใ่ นกรอบธุรกิจสำรสนเทศเท่ำนัน้ เพื่อเป็ นกำรดำรงจุดยืนของ
บริ ษัท ที่ต้องกำรขยำยกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจร (Total Solution) ในด้ ำนสำรสนเทศให้ กบั ลูกค้ ำ โดยบริ ษัท มีนโยบำยเข้ ำ
ถือหุ้น ร้ อยละ 100 ในบริ ษัทที่เข้ ำไปลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท ก็เปิ ดโอกำสในกำรร่ วมลงทุน หำกผู้ร่วมทุนมีศกั ยภำพ
ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มและเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท ดังเช่น ผู้บริ หำรของบริ ษัท อินเทลลิเจ้ นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด
เป็ นต้ น โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งจะไม่เข้ ำไปถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมทุนดังกล่ำว
หมายเหตุ - เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นใน บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
จำกร้ อยละ 60.00 เป็ นร้ อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2546
- จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ คือ บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด
โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 60 และกลุม่ ผู้บริ หำร INEC ร้ อยละ 40 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2547
และเป็ นร้ อยละ 92 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2549
ปั จจุบนั บริ ษัท ไม่มีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ถือหุ้นในบริ ษัท ISD และบริ ษัท INEC
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3.3 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุม่ บริ ษัท สำหรับงวดปี 2552-2555 แยกตำมบริ ษัท มีรำยละเอียดดังตำรำงนี ้
หน่วย : พันบาท
บริษัท

ร้ อยละ

ประเภทรำยได้

2552

2553

2554

2555

กำรถือหุ้น

IRCP
ITDC
ISD

100
99.99
99.99

INEC

92.00

TVT

99.99

รำยได้ จำกกำรขำยและ
บริกำร
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
รำยได้ จำกกำรบริกำร
รำยได้ จำกกำรขำยและ
บริกำร
รำยได้ จำกกำรขำยและ
บริกำร
รวมรำยได้ จำกกำรขำย
และบริกำร
รำยได้ อื่น ๆ
รวมรำยได้ ของบริษัท และ
บริษัทย่อย
(ก่อนหักรำยกำรระหว่ำง
กัน)

รำยได้

ร้ อยละ

รำยได้

ร้ อยละ

รำยได้

ร้ อยละ

รำยได้

ร้ อยละ

467,398

70.90

802,786

65.62

850,061

66.85

507,300

55.60

148,397
15,670

22.51
2.38

188,596
9,764

15.42
0.80

245,214
9,548

19.28
0.75

308,336
8,211

33.79
0.90

-

-

30,445

2.49

18,202

1.43

45,331

4.97

-

-

171,306

14.00

127,894

10.05

34,464

3.78

631,465

95.78

1,202,897

98.33

1,250,919

98.39

903,642

99.03

27,803

4.22

20,455

1.67

20,555

1.61

8.809

0.97

659,268

100

1,223,352

100

1,271,474

100

912,451

100

โครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุม่ บริ ษัท สำหรับงวดปี 2552 - 2555 แยกตำมส่วน ธุรกิจที่เป็ นโครงกำร และไม่เป็ นโครงกำร
มีรำยละเอียดดังตำรำงนี ้
หน่วย : พันบาท
2552

2553

2554

2555

รำยได้ จำกธุรกิจประเภทโครงกำร

455,960

961,181

978,912

568,981

รำยได้ จำกธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงกำร

175,505

220,012

272,007

334,661

รำยได้ อื่น

27,803

20,455

20,555

8,809

หัก รำยกำรระหว่ำงกัน

21,277

67,525

24,970

51,505

รวมรายได้ ของบริษัท และบริ ษัทย่ อย

637,991

1,134,123

1,246,504

860,946

ประเภทธุรกิจ

ในปี 2555 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีรำยได้ จำกส่วนธุรกิจประเภทโครงกำรร้ อยละ 66.09 ของรำยได้ รวม และจำก
ส่วนงำนธุรกิ จประเภทไม่ใช่โครงกำรร้ อยละ 38.87 ของรำยได้ รวม และมีรำยได้ อื่นร้ อยละ 1.02 ของรำยได้ รวม และมี
รำยกำรระหว่ำงกัน ร้ อยละ 5.98 ของรำยได้ รวม
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3.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท IRCP ได้ ม่งุ มัน่ ดำเนินธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำโดยตลอด 27 ปี โดยมี
ผลงำนสำคัญในระดับประเทศจำนวนมำก และได้ ขยำยกำรดำเนินงำนในด้ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรโดยเฉพำะ ซึ่งแบ่งเป็ นกลุม่ ธุรกิจประเภทโครงกำร (Project Based Business Group) และกลุม่ ธุรกิจประเภทไม่ใช่
โครงกำร (Non-Project Based Business Group) โดยมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ทังหมด
้
7 หน่วย ทังนี
้ ้ เป็ นกำรขยำย
ศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจให้ ครอบคลุมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ มำกยิ่งขึ ้น และยังเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำร
ดำเนินธุรกิจโดยไม่พงึ่ พำรำยได้ จำกธุรกิจหรื อลูกค้ ำกลุม่ ใด กลุม่ หนึง่ แต่เพียงอย่ำงเดียว
นอกจำกนี ้ บริ ษัท IRCP ยังได้ ตงเป
ั ้ ้ ำหมำยที่จะเพิ่มสัดส่วนรำยได้ จำกกำรบริ กำร (Professional Service) ซึ่ง
ครอบคลุมตังแต่
้ กำรให้ คำปรึกษำ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กำรบำรุงรักษำระบบ กำรฝึ กอบรม และบริ กำรอื่น ๆ ให้ มำกขึ ้น
สำหรับในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทได้ กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย ดังนี ้
วิสัยทัศน์
“IRCP เป็ นกลุม่ บริ ษัทที่มีธุรกิจหลำกหลำยด้ ำน ICT มีควำมเป็ นผู้นำด้ ำนคุณภำพ และเป็ นที่หนึง่ ในทุกกลุม่ ธุรกิจ”
พันธกิจ
เพิ่มจำนวนและรักษำกลุ่มลูกค้ ำ ซึ่งมีมูลค่ำสูงหรื อศักยภำพสูงเอำไว้ กำรขยำยฐำนลูกค้ ำทำได้ โดย กำรเสนอ
ควำมแตกต่ำงจำกคูแ่ ข่งให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ วยกำรเน้ นควำมเป็ นผู้นำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำคุณลักษณะเด่น
และกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำด้ วยควำมเป็ นเลิศ โดยวิธี
1. สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้ มลู ค่ำของหุ้นที่เพิ่มขึ ้นทุกปี และหรื อมีผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผล
ที่ไม่น้อยกว่ำอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำก และผู้ถือหุ้นมีควำมภำคภูมิใจในกำรมีสว่ นร่วมในกำรเป็ นเจ้ ำของบริ ษัท
2. สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มสำหรับลูกค้ ำ โดยกำรพัฒนำระบบและกำรบริ กำรใหม่ที่ตรงกับควำมต้ องกำร และให้ บริ กำร
อย่ำงมืออำชีพ เพื่อให้ ลกู ค้ ำบรรลุผลสำเร็ จจำกกำรใช้ งำน
3. สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มสำหรับพนักงำน โดยกำรพัฒนำควำมรู้ บรรยำกำศในกำรทำงำนและผลตอบแทนให้ ดียิ่งขึ ้น
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท มีเป้ำหมำยที่จะเติบโตเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงครบวงจร และ
จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไปพร้ อม ๆ กับกำรขยำยตัวในภำคเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในประเทศ และสำมำรถตอบสนองทุก
ควำมต้ องกำรของกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศ โดยปั จจุบนั IRCP เป็ นที่ยอมรับจำกลูกค้ ำว่ำเป็ นบริ ษัทที่
ให้ บริ กำรด้ ำน Total ICT Solution ที่ดีบริ ษัทหนึ่งในประเทศไทย และกำลังก้ ำวเข้ ำสูก่ ำรเป็ น The Innovative Company
ด้ วยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ทนั สมัย มีประสิทธิภำพสูงให้ แก่ลกู ค้ ำเพิ่มขึ ้นอย่ำงไม่หยุดยัง้
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เพื่อบรรลุตอ่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริ ษัท ที่วำงไว้ จึงได้ กำหนดกลยุทธ์ กำรแข่งขัน ดังนี ้
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1. กำรขยำยธุ ร กิ จ ด้ ำ นไอซี ที ที่ ส ร้ ำงมูล ค่ำ เพิ่ ม ให้ แ ก่ ลูก ค้ ำ ได้ แ ก่ กำรเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ ำพกำรด ำเนิ 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
บริ ษัท IRCP จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรอย่ำงครบวงจรตังแต่
้ กำรให้ คำปรึ กษำในกำรออกแบบระบบ (Consulting)
กำรพัฒนำระบบ (Implementation) กำรบำรุงรักษำ (Maintenance) และกำรฝึ กอบรม (Training)
2. กำรเพิ่มงบประมำณในกำรฝึ กอบรม วิจยั และพัฒนำ เพื่อสร้ ำงศักยภำพของพนักงำนในกำรรองรับกำรทำงำน
สำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต เป็ นกำรรองรับกำรขยำยตัวของ
บริ ษัท ในระยะยำว
3. กำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้ ที่มำจำกกำรให้ บริ กำร (Professional Services) ซึ่งจะทำให้ สำมำรถเพิ่มรำยได้ อัตรำ
กำไรขันต้
้ น และสร้ ำงรำยได้ อย่ำงต่อเนื่องได้ มำกขึ ้น โดยมุง่ ในลูกค้ ำกลุม่ หลักๆได้ แก่ภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ
โทรคมนำคม พลังงำน และกำรศึกษำ
3.5 ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
3.5.1 ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัท IRCP
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของแต่ละสำยธุรกิจของบริ ษัท สำมำรถแยกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก ได้ แก่
3.5.1.1 สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทโครงการ ได้ แก่
 กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (SI) สำยธุรกิจโทรคมนำคม (Telecom)
 กลุ่มธุรกิ จระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (SI) สำยธุรกิ จโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับองค์กร (EIT)
 สำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (ISD)
 สำยธุรกิจกำรให้ บริ กำรและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (INEC)
 สำยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนำคม (TVT)
จำกกำรที่บริ ษัท มีกำรแบ่งแยกกำรดำเนินงำนที่ชดั เจนโดยแบ่งออกเป็ นหลำยสำยธุรกิจ ซึ่งแต่ละสำยธุรกิจจะมี
กำรดำเนินงำนที่เป็ นอิสระจำกกัน มีกำรเข้ ำประมูลงำนเองโดยไม่เกี่ยวข้ องกัน เว้ นแต่กำรดำเนินงำนในบำงโครงกำรจะมี
กำรเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน โดยกำรเข้ ำประมูลงำนร่ วมกัน ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ คือ กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่ สำร (SI) และสำยธุรกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (ISD) สำหรับโครงกำรที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรออกแบบ
โดยเฉพำะ กลุม่ ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (SI) แต่ละสำยธุรกิจ จะประมูลงำนโดยว่ำจ้ ำงสำยธุรกิจ
ISD เป็ นผู้พฒ
ั นำหรื อเขียนโปรแกรม ซึง่ เป็ นกำรเอื ้อประโยชน์ทำงธุรกิจต่อกัน
3.5.1.2 สายธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจประเภทไม่ ใช่ โครงการ ได้ แก่
 สำยธุรกิจกำรผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ (AR)
 สำยธุรกิจช่องทำงจัดจำหน่ำยสินค้ ำไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (ITDC)
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3.5.2 กลยุทธ์ ของบริษัท IRCP
บริ ษัทเน้ นคุณภำพสินค้ ำและเพิ่มมูลค่ำกำรบริ กำร สร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งด้ วยกำรบริ กำรครบวงจร
และควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ ำและบริ กำร โดยใช้ กลยุทธ์ตำ่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้ เพื่อจุดประสงค์ในกำรเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำ
ในกำรให้ บริ กำรและเสนอสินค้ ำด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงครบวงจร และจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง พร้ อมกับกำรขยำยตัว
ในภำคเทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศ
- ฐำนลูกค้ ำ : ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัท คือ ลูกค้ ำขนำดใหญ่ที่มีควำมต้ องกำรสินค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพเป็ นหลักทำ
ให้ บริ ษัท สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัท ได้ โดยมีควำมเสี่ยงที่จะมีหนี ้เสียต่ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัท
พยำยำมรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมเพื่อให้ มกี ำรใช้ บริ กำรซ ้ำ โดยเน้ นให้ บริ กำรและรักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง และ
ขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ เพื่อให้ บริ ษัท ขยำยฐำนรำยได้ ที่สม่ำเสมอ
- ควำมสมดุลของรำยได้ : บริ ษัท พยำยำมที่จะรักษำสมดุลของกำรเติบโตของรำยได้ จำกธุรกิจที่เป็ นโครงกำร และที่
ไม่เป็ นโครงกำรให้ อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้ เ คียงกัน เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรพึ่งพำรำยได้ จำกโครงกำรซึ่ งต้ องมีกำรประมูล
ในขณะเดียวกันสำมำรถรองรับโครงกำรใหญ่ ๆ ซึง่ สร้ ำงรำยได้ สงู ให้ บริ ษัท
- กำรขยำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร : ปั จจุบนั บริ ษัทมี 7 สำยธุรกิจ เป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยง ทำให้ บริ ษัท ไม่ต้องพึ่งพำ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ และมีควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเติบโตใหม่ ๆ ได้ เนื่องจำกบริ ษัท มีสินค้ ำและบริ กำรที่หลำกหลำย
โดยสนับสนุนกำรเกื ้อกูลกัน (synergy) ของสำยธุรกิจต่ำง ๆ ดังเช่น ธุรกิจพัฒนำซอฟต์แวร์ (ISD) จะช่วยส่งเสริ มและสร้ ำ ง
ควำมแตกต่ำงให้ ข้อเสนอของบริ ษัท ช่วยให้ สำยธุรกิจอื่นชนะกำรประมูลโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นต้ น
- กำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำย : บริ ษัท จะควบคุมค่ำใช้ จ่ำยให้ อยู่ในระดับที่สมดุลกับกำรเพิ่มขึ ้นทำงด้ ำนรำยได้ โดยเฉพำะ
ค่ำใช้ จ่ำยทำงด้ ำนบุคลำกร กำรเพิ่มจำนวนพนักงำนเพื่อรองรับปริ มำณที่เพิ่มขึน้ จะได้ รับกำรพิจำรณำอย่ำงระมัดระวัง
กำรร่วมงำนกับพันธมิตรสำหรับงำนโครงกำรใหญ่ ๆ ก็เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ลดควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มจำนวนพนักงำน
- กำรร่ วมงำนกับพันธมิตร : สำหรับกำรประมูลในโครงกำรที่ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน บริ ษัท มีนโยบำย
ร่ วมมือกับบริ ษัทอื่นที่เชี่ยวชำญในสำยงำนต่ำง ๆ กัน เป็ นกรณีไป ซึ่งทำให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท คือ Consortium
ของบริ ษัท จะรวมผู้เชี่ ยวชำญในหลำยแขนงทำให้ มีจุดแข็งเหนือคู่แข่งเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรประมูลงำน รั กษำ
ค่ำใช้ จ่ำยบุคลำกรให้ อยู่ในระดับที่ดูแลได้ เนื่องจำกบริ ษัท ไม่มีควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มบุคลำกรเพื่อรองรับกำรประมูลงำน
ใหญ่ๆ เป็ นกำรลดควำมเสีย่ งด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยอีกทำงหนึง่
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