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

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้ อมูลทั่วไป

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ บริษัทฯ*

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
23/106 – 108 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
:
0 – 2645 - 8900
โทรสาร
:
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

เว็บไซต์
:
www.ircp.co.th
ประเภทธุรกิจ
ออกแบบและติดตังระบบคอมพิ
้
วเตอร์ ระบบเครื อข่าย รวมถึงการจาหน่ายซอฟต์แวร์
และฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์
เลขทะเบียนบริษัท
บมจ.0107546000024
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว 254,298,158 บาท
จำนวนหุ้นสำมัญที่จำหน่ ำยแล้ ว 254,298,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
สำขำย่ อยถนนรัตนำธิเบศร์
สถำนที่ตงั ้

ฝ่ ายธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
เลขที่ 101/40 หมูท่ ี่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลไทรม้ า อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
:
0 – 2921-8610-1
โทรสาร
:
0 – 2921-8802

บริษัทย่ อย

บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหำชน)

สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ *

23/87-89 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
โทรสาร

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

:
:

0 – 2645 - 8900
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

เว็บไซต์
:
www.itgreen.co.th
ธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภทองค์กร
(2) 1210/2540
50 ล้ านบาท
91.14%
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บริษัทย่ อย
สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ *

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จำกัด (INEC)

สำขำย่ อยซอยศูนย์ วิจัย**

23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจยั
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
:
0 – 2645 - 8900
โทรสาร
:
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ให้ บริการและบารุงรักษา ด้ านระบบสารสนเทศ
0107554725655
10 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2549)
92%

บริษัทย่ อย
สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ *

บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด (TVT)

สำขำย่ อยซอยศูนย์ วิจัย**

23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจยั
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
:
0 – 2645 - 8900
โทรสาร
:
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตังและให้
้
บริ การด้ านระบบสารสนเทศ
0125535004781
35 ล้ านบาท
99.99%

บริษัทย่ อย
สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

บริษัท ไออำร์ ซีพี คลำวด์ เซอร์ วิส จำกัด (IRCP Cloud Services)
23/106 – 108 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
โทรสาร

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

:
:

0 – 2645 - 8900
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ที่ปรึกษา ออกแบบ และให้ บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร
0105558142803
10 ล้ านบาท
50.99%
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บริษัทย่ อย
สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จำกัด (HRCP)
23/106 – 108 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
โทรสาร

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

:
:

0 – 2645 - 8900
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีสาหรับการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์
0105558142811
10 ล้ านบาท
50.99%

หมำยเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด (HRCP) ได้ ทาการขายหุ้นสามัญ ให้ แก่บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
โดย บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 99.99

บริษัทย่ อย
สถำนที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

บริษัท สิงห์ คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (SIG)
23/106 – 108 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

0 – 2645 - 8900
0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122

ประเภทกิจกำร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละของหุ้นที่ถอื

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ การ ด้ านโทรคมนาคม
0105559036624
10 ล้ านบาท
51%

นำยทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
0 – 2229 – 2800
โทรสาร
:
0 – 2359 – 1259

สำนักงำนผู้ตรวจสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
0 – 2264 – 9090
โทรสาร
:
0 – 2264 – 0789 – 90
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เว็บไซต์

:

www.ey.com

ที่ปรึกษำกฏหมำย

บริษัท สำนักงำนกฏหมำย ธนำ เบญจำทิกุล จำกัด
292/12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์
:
0 – 2551 – 3608, 0 – 2973 – 2546 – 7
โทรสาร
:
0 – 2973 – 2546 – 7
เว็บไซต์
:
http://www.thanalaw.co.th

สำนักงำนทนำยควำม

บริษัท สำนักกฎหมำยคุปคุณ จำกัด
67/2 ซอยลาดพร้ าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์
:
0-2935-2541
โทรสาร
:
0-2935-2542

ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้ สัญญำกำรจัดกำร

ไม่มี

สถำบันกำรเงินที่ตดิ ต่ อประจำ

ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินในประเทศประมาณ 4 ราย

6.2

ข้ อมูลสำคัญอื่น
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “IRCP”) ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
ชาระแล้ ว 254,298,158 บาท ประกอบธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริ ษัทย่อยที่ดาเนินงานภายใต้
บริ ษัทใหญ่ อีก 6 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติง้ จากัด
บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด บริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด และบริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด
โดยบริ ษั ท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มี
บริ ษัทย่อยที่ดาเนินงานภายใต้ บริ ษัท 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด (“HRCP”) ฯ ซึ่งได้ ทาการซื ้อหุ้นสามัญจากบริ ษัท
อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99 และมีบริ ษัทร่ วม
ลงทุน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด โดยถือหุ้นร้ อยละ 25
บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ปั จจุบนั บริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย ประกอบธุรกิจหลักทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งโครงสร้ างการดาเนินงานออกเป็ นหน่วยธุรกิจ (Business
Unit) ทังหมด
้
10 หน่วย และดาเนินงานภายใต้ บริ ษัทต่าง ๆ ดังนี ้
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ดำเนินงำน
โดย
บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทใหญ่

ชื่อบริษัท
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

บริ ษัทใหญ่

บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด
(มหาชน)**
(ถือหุ้นร้ อยละ 91.14)
บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็น
เตอร์ ไพร์ ส คอมพิวติ ้ง
จากัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 92)
บริ ษัท ทีวี เทเลคอม
จากัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 99.99)

บริ ษัทย่อย

บริ ษัทย่อย

บริ ษัทย่อย

ชื่อหน่ วยธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจโทรคมนาคม
(Telecommunication
Department : Telecom)
ธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร (Enterprise
Information Technologies :
EIT)
ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์
กระจายเสียง (Digital
Broadcasting Radio and
Television Department: DB)
ธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
(Authorized Replication: AR)

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ การ
คาแนะนาด้ านระบบโทรคมนาคม

ธุรกิจจาหน่ายสินค้ าไอที
ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร
(IT Green Pub Co., Ltd: ITG)
ธุรกิจบริ การให้ คาปรึกษาพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (Intelligent
Enterprise Computing: INEC)

เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย
ให้ กบั ผู้ประกอบ การค้ าคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ การ
คาแนะนาด้ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างครบวงจร
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้ บริ การ
คาแนะนาด้ านการแพร่ภาพ โทรทัศน์
และวิทยุ ดิจิตอล
ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ประเภทผู้ประกอบ
เครื่ อง (OEM) ของบริ ษัท Microsoft

บริ การและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจ
ทีป่ รึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้
โทรคมนาคม (TV Telecom: TVT) พัฒนาระบบ บริ หารโครงการ และ
บารุงรักษาด้ านระบบสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

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

ดำเนินงำน
โดย

ชื่อบริษัท

ชื่อหน่ วยธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์
เซอร์ วิส จากัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 50.99)

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี
จากัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 50.99)

ให้ บริ การทางด้ านสารสนเทศบนคลาวด์
โดยให้ บริ การเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ เช่าใช้
พื ้นที่ รวมถึงการติดตังพัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบครบวงจร
ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอที
ที่เกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพ และทาง
การแพทย์

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท สิงห์คอม อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด
(ถือหุ้นร้ อยละ 51)

ธุรกิจให้ บริ การสารสนเทศบน
คลาวด์แบบครบวงจร
(Integrated Cloud Service
Agency)
ธุรกิจบริ การให้ คาปรึกษา พัฒนา
ระบบสารสนเทศไอทีทางด้ านการ
ดูแลสุขภาพและทางการแพทย์
(Health Care)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และ
ให้ บริ การ ด้ านโทรคมนาคม
(Singhcom Inter Group Co.,
Ltd : SIG)

ให้ บริ การออกแบบก่อสร้ างสถานีฐาน
ติดตัง้ รื อ้ ถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

หมำยเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จากัด (HRCP) ได้ ทาการขายหุ้นสามัญ ให้ แก่บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
โดย บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
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