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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัท IRCP ได้ ม่งุ มัน่ ดำเนินธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และมีกำรขยำยกำรดำเนินงำน
เข้ ำสู่ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 30 ปี โดยมีผลงำนสำคัญใน
ระดับประเทศจำนวนมำก ซึ่งมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) รวมทังหมด
้
10 หน่วยธุรกิจ โดยในจำนวนหน่วยธุรกิจทังหมด
้
สำมำรถจัดเป็ นตำมกลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้ ธุรกิจประเภทโครงกำร (Project Based Business Group) จำนวน 8 หน่วยธุรกิจ และ
กลุม่ ธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงกำร (Non-Project Based Business Group) จำนวน 2 หน่วยธุรกิจ ซึง่ เป็ นกำรขยำยศักยภำพ
ในกำรดำเนินธุรกิจให้ ครอบคลุมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และรองรับควำมก้ ำวหน้ ำและแนวโน้ มของเทคโนโลยีให้ ครอบคลุม
ได้ มำกยิ่งขึ ้น และยังเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรดำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพำรำยได้ จำกธุรกิจหรื อลูกค้ ำกลุ่มใด กลุ่ม
หนึง่ แต่เพียงอย่ำงเดียว
นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัท IRCP ยังได้ ตงเป้
ั ้ ำหมำยที่จะเพิ่มสัดส่วนรำยได้ จำกกำรบริ กำร (Professional Service) ซึ่ง
ครอบคลุมตังแต่
้ กำรให้ คำปรึ กษำ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กำรบำรุ งรักษำระบบ กำรฝึ กอบรม และบริ กำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมให้ มำกขึ ้น เป็ นรำยได้ ต่อเนื่อง เพิ่มรำยได้ ระยะยำว และเพิ่มอัตรำกำไรที่
สูงขึ ้น
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
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
ควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งให้ 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
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เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท มีเป้ำหมำยที่จะเติบโตเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงครบวงจร และ
จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไปพร้ อม ๆ กับกำรขยำยตัวในภำคเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในประเทศ และสำมำรถตอบสนองทุก
ควำมต้ องกำรของกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศของประเทศ โดยปั จจุบัน IRCP เป็ นที่ ยอมรับ จำกลูกค้ ำว่ำเป็ น บริ ษั ท ที่
ให้ บริ กำรด้ ำน Total ICT Solution ที่ดีบริ ษัทหนึ่งในประเทศไทย และกำลังก้ ำวเข้ ำสู่กำรเป็ น The Innovative Company
ด้ วยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ทนั สมัย มีประสิทธิภำพสูงให้ แก่ลกู ค้ ำเพิ่มขึ ้นอย่ำงไม่หยุดยัง้
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
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 ษั ท ได้ ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท Microsoft Corporation ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ (Microsoft USA) พัฒ นำ
เทคโนโลยีระบบภำษำไทยสำหรับระบบปฏิบตั ิกำร เริ่ มตังแต่
้ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เรื่ อยมำจนถึง
Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บริ ษัทได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ผลิตซ ้ำซอฟต์แวร์ ของ Microsoft
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ปี 2538 บริ ษัทเริ่ มดำเนินธุรกิจด้ ำนที่ปรึกษำและกำรรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้ ำร่ วมประมูลโครงกำรของ
ภำครัฐและเอกชน
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 เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ 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
้ ษัทย่อยขึ ้น
อีก 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จำกัด ซึ่ งบริ ษัทได้ เข้ ำไปถือหุ้นร้ อยละ 60 และต่อมำในปี
2549 บริ ษัทได้ เข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอีก ทำให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนถือหุ้นร้ อยละ 92
ปี 2548 ในเดือนมีนำคม บริ ษัท ได้ รับรำงวัลธรรมำภิบำลดีเด่น (Good Governance Award) รำงวัลที่ 1 ประจำปี
2547 จำกสถำบันป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ โดยเป็ นรำงวัลที่มอบให้ กบั หน่วยงำนที่ยึดมัน่ หลักกำรบริ หำรจัดกำร ด้ วยควำมซื่อสัตย์
โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
ปี 2552 บริ ษั ท ได้ ย กเลิ ก สำยธุ ร กิ จ ภูมิ ศ ำสตร์ ส ำรสนเทศ และสำยธุ ร กิ จ บริ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำพัฒ นำระบบ
สำรสนเทศ (บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จำกัด : INEC) เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็ นสำยธุรกิ จที่ไม่มีงำน
โครงกำรรองรับในอนำคต และเป็ นสำยธุรกิจที่ไม่สำมำรถสร้ ำงกำไรให้ แก่บริ ษัทได้
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ปี 2553 มีกำรขยำยธุรกิ จ โดยกำรลงทุนในบริ ษัท ทีวีเทเลคอม จำกัด ถื อหุ้นร้ อยละ 99.99 ด้ วยวิธีกำรเข้ ำซือ้
กิจกำรเนื่องจำกเห็นว่ำธุรกิจดังกล่ำวจะสนับสนุนให้ กลุม่ บริ ษัทมีธุรกิจด้ ำนเทเลคอมแบบครบวงจร
ปี 2553 บริ ษัทได้ เพิ่มสำยธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนสำรสนเทศแบบครบวงจร โดยใช้ ชื่อบริ ษัทอินเทลลิเจ็นท์ เอ็น
เตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จำกัด : INEC เนื่องจำกเมื่อปี 2552 ได้ มีกำรยกเลิกสำยธุรกิ จ ในบริ ษัทนีไ้ ป แต่ตั วบริ ษัทยังคงอยู่
ต่อมำในช่วงปลำยปี 2553 จึงมีกำรนำสำยธุรกิจด้ ำนกำรบริ กำรกลับมำอีกครัง้ ในชื่อบริ ษัทเดิม
ปี 2553 ในเดื อนมิ ถุน ำยน บริ ษั ทมี กำรปรับ เปลี่ย นโครงสร้ ำงองค์ ก ร ในระดับ บริ ห ำร โดยมี กำรเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (Chief Executive Officer: CEO)
ปี 2555 ในช่วงปลำยปี บริ ษัทได้ ยกเลิกชื่อกลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ (Network Business Sector:
NW) โดยปรับเปลีย่ นชื่อให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ที่มงุ่ เน้ น จึงนำกลุม่ ธุรกิจนี ้ไปรวมกับกลุม่ ธุรกิจโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับองค์กรภำยใต้ ชื่อเดิมคือ Enterprise Information Technology Business Department: EIT
ปี 2555 ในเดือนธันวำคม กลุม่ บริ ษัทมีกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ ำงองค์กร ในระดับคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำร
แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และพิจำรณำ
ผลประโยชน์และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่กรรมกำรได้ รับ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Corporate
Governance)
ปี 2556 ในช่วงปลำยปี กลุม่ บริ ษัทได้ ยกเลิกกิจกำร บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จำกัด:
ISD และได้ โอนย้ ำยพนักงำน และธุรกิจของบริ ษัท ไปอยู่ภำยใต้ บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จำกัด :
INEC
ปี 2556 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ขยำยธุ ร กิ จ โดยได้ จั ด ตัง้ สำยธุ ร กิ จ ระบบวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ก ระจำยเสี ย ง ( Digital
Broadcasting) เพื่อดำเนินงำน รับเป็ นที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ กำรคำแนะนำด้ ำนกำรแพร่ภำพ โทรทัศน์ และ
วิทยุ ในระบบดิจิตอล และรองรับ นโยบำยของภำครัฐที่จะเปลี่ยนถ่ำยจำกกำรแพร่ภำพโทรทัศน์และวิทยุในระบบ อนำล็อก
เข้ ำสูร่ ะบบ ดิจิตอล
ปี 2557 บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด ได้ เพิ่มทุนจำกทุนจดทะเบียน 10 ล้ ำนบำท เป็ น 50 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรรองรับกำรเติบโตธุรกิจที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี
ปี 2558 จัดตังบริ
้ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด โดยบริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 25 ซึ่งดำเนินธุรกิจ
ด้ ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำขนำดเล็กจำกขยะ และบริ หำรจัดกำรและกำจัดขยะ ด้ วยทุนทะเบียน 2 ล้ ำนบำท และปั จจุบนั ใน
ปี เดียวกันได้ มีกำรเพิ่มทุนเป็ น 50 ล้ ำนบำท
ปี 2558 บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด ได้ แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไอที กรี น จำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 เพื่อระดมทุน ให้ บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนหรื อขยำยธุรกิจ ในกำรรองรับกำรเติบโต
ธุรกิจที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี
ปี 2558 จัดตังบริ
้ ษัท ไออำร์ ซีพี คลำวด์ เซอร์ วิส จำกัด โดย IRCP ถือหุ้นร้ อยละ 51 ซึ่งเป็ นสำยธุรกิจระบบกำร
ให้ บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศบนคลำวด์ “Integrated Cloud Services Agency” (ICSA) เพื่อดำเนินกำรให้ บริ กำรแบบ
บอกรับกำรเป็ นสมำชิก (Subscription) ที่มีควำมคุ้มค่ำ ให้ บริ กำรกับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ และคู่ค่ำด้ ำนห่วงโซ่คุณค่ำ
(Value Chain) รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ ให้ สำมำรถเข้ ำถึง Localized Software as a Service (SaaS) จำกผู้ให้ บริ กำรด้ ำน
Cloud (Cloud Service Provider: CSP)
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ปี 2558 จัดตังบริ
้ ษัท เอช อำร์ ซี พี จำกัด โดย IRCP ถือหุ้นร้ อยละ 51 ซึง่ เป็ นสำยธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงด้ ำนกำรดูแลสุขภำพและกำรแพทย์ มุ่งเน้ นดำเนินงำนเกี่ยวกับ เป็ นที่ปรึ กษำ วำงระบบ ที่เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศที่
เป็ นเฉพำะทำงกำรดูแลสุขภำพและทำงกำรแพทย์ เช่น ระบบกำรติดต่อสือ่ สำร กำรรำยงำน กำรควบคุม กำรสัง่ กำร บนรถ
ฉุกเฉิน ระบบสำรสนเทศกำรดูแลผู้สงู อำยุ เป็ นต้ น
ปี 2559 จัดตังบริ
้ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ ป จำกัด มีสถำนะเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดย IRCP เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 51
หรื อ 5.1 ล้ ำนบำท ของทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจโดยให้ บริ กำรออกแบบก่อสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ รื อ้
ถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่งสัญญำณเครื อข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ระบบไฟฟ้ำ และระบบโทรคมนำคม
ปี 2559 บริ ษัท เอช อำร์ ซี พี จำกัด (HRCP) ได้ ทำกำรขำยหุ้นสำมัญ ให้ แก่บริ ษัท ไอ ทีกรี น จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 1 มีนำคม 2559 โดยบริ ษัท ไอที กรี น จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท อินเ อร์ เน ่ นั แนล รีเสริ คอร์ ปอเร ่ นั จากัด (มหา น)
ธุรกิจระบบโทรคมนาคม (Telecom)
ที่ปรึ กษำ ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ กำรคำแนะนำด้ ำน
ระบบโทรคมนำคม

ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ ก ร (EIT)
ที่ปรึ กษำ แก้ ปัญหำ และให้ บริ กำรคำแนะนำด้ ำนไอทีอย่ำง
ครบวงจร

ธุรกิจการ ลิ า อ ์แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ ประเภทเฉพำะผู้ประกอบเครื่อง (OEM)
ของบริ ษัท Microsoft USA

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ กระจายเสียง
(Digital Broadcasting)
ที่ปรึ กษำ ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ กำรคำแนะนำด้ ำน
กำรแพร่ ภำพ โทรทัศน์ และวิทยุ ดิจิตอล

91.14%

บริษัท อที กรี น จากัด
(มหา น)
จำหน่ำยสินค้ ำไอทีและ
อุปกรณ์เ ครื อข่ำยเฉพำะ
ตลำดลูกค้ ำระดับองค์กร

ทุนจดทะเบียน าระแล้ ว
50 ล้ านบาท

กลุ่มบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม นกลุ่มบริษัท อินเ อร์ เน ่ นั แนล รีเสริ
คอร์ ปอเร ่ นั จากัด (มหา น)
92%

99.99%

บริษัท อินเทลลิเจนท์
เอนเ อร์ พรส์
คอมพิว งิ จากัด
ให้ บริก ำร ให้ คำปรึ ก ษำและ
แก้ ปั ญหำด้ำนระบบ
สำรสนเทศ แบบครบวงจร
(IT Total Service
Solutions)
ทุนจดทะเบียน าระแล้ ว
10 ล้ านบาท

50.99%

บริษัท ทีวีเทเลคอม จากัด
ให้ บริก ำรเป็ นที่ปรึ กษำ และ
พัฒนำระบบ บริหำร
โครงกำรและบ ำรุงรั กษำด้ำน
ระบบสนับสนุนกำรดำเนิน
ธุรกิจ

บริษัท ออาร์ ีพ ี คลาวด์
เ อร์ วิส จากัด
ให้ บริก ำร ออกแบบ ให้
คำปรึก ษำวำงระบบ
สำรสนเทศบนคลำวด์
(Integrated Cloud
Service Agency)

ทุนจดทะเบียน าระแล้ ว
35 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียน าระแล้ ว
2.5 ล้ านบาท

51%

บริษัท สิงห์ คอม อินเ อร์
กรุ ป จากัด
ให้ บริกำรออกแบบก่อสร้ ำง
สถำนีฐำน ติดตั ้ง รือ้ ถอน
เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่ง
สัญญำณเครือข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้ำ
และระบบโทรคมนำคม
ทุนจดทะเบียน าระแล้ ว
10 ล้ านบาท

ถือ หุ้น โดย บริษัท ไอที กรี น จำกัด (มหำชน)
25%
บริษ ัท คลีน แพลนนิ ่ง จากัด
ด ำเนินธุรกิจ ด้ ำ นกำรผลิต พลัง งำนไฟฟ้ำขนำด
เล็กจำกขยะ บริห ำรจัด กำรและก ำจัด ขยะ
ทุน จดทะเบียน าระแล้ ว 50 ล้ า นบาท

99.99%

บริษ ัท เอ อาร์ ี พี จากัด *
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ เป็ น ที่ปรึกษำ วำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ ำ นกำรดูแลส ขุ ภำพ
และกำรแพทย์
ทุน จดทะเบียน าระแล้ ว 5 ล้ า นบาท

หมายเห ุ * บริษัท เอช อำร์ ซี พี จำกัด (HRCP) ได้ ทำกำรขำยหุ้นสำมัญ ให้ แก่บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหำชน) เมื่อ วันที่ 1 มีนำคม 2559
โดยบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
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