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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสํ าคัญ

2.1.1 ประวัติความเปนมา
บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “IRCP”) กอต้ังโดยผู

บริหารคนไทยซ่ึงไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯข้ึนเมือ่วันท่ี 29 สิงหาคม 2529 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยไดเร่ิมตน
ประกอบธุรกิจจากการเปนผูพัฒนาระบบภาษาไทยบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร และตอมาไดขยายธุรกิจในสายงานดานไอ
ทีอยางตอเนื่อง โดยในป 2533 บริษัทฯไดรวมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา (“Microsoft
USA.”) พัฒนาเทคโนโลยีการใชระบบภาษาไทยในผลิตภัณฑระบบปฏิบัติการเร่ิมต้ังแต Microsoft DOS, Microsoft
Windows 95/98 เร่ือยมาจนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation ในป 2536 บริษัทฯไดรับการแตงต้ังใหเปน
ผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของ Microsoft แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ตอมาในป 2538 บริษัทฯเร่ิมดํ าเนินธุรกิจดานท่ีปรึกษา
และการรวบรวมระบบคอมพิวเตอร โดยเขารวมประมูลโครงการของภาครัฐและเอกชน และในป 2540 บริษัทฯไดขยายการ
ลงทุนในธุรกิจไอทีโดยเขาไปถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทไอที ดิสทริบิวชั่น จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ทํ าธุรกิจดานการจัด
จํ าหนายสินคาไอทีและอุปกรณตอพวง

2.1.2! พัฒนาการท่ีสํ าคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา

ดานการดํ าเนินธุรกิจ
สายธุรกิจ NW
กรกฎาคม 2544 บริษัทฯมองเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจเครือขายสารสนเทศ จึงต้ังสายงานธุรกิจ

การรวบรวมระบบดานเครือขายสารสนเทศเพ่ิมเติมขึน้ เพ่ือใหบริษัทฯมีสายงานธุรกิจท่ีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น

สายธุรกิจ GI 
มีนาคม 2545 บริษัทฯต้ังสายงานใหมดานธุรกิจภูมิสารสนเทศเพ่ิมเติมอกีสายงานหน่ึง เน่ืองจากในอนาคต

ธุรกิจน้ีจะเปนธุรกิจทีมี่ศักยภาพในการเติบโตท่ีดีเน่ืองจากมีการขยายธุรกิจจากภาครัฐบาล
สายธุรกิจ ISD
กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯไดเขารวมลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด โดยมี

สัดสวนการถือหุน รอยละ 60 จากทุนชํ าระแลวรวม 5 ลานบาท
สายธุรกิจ IRCT
พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯเขาไปลงทุนในบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด โดยมีสดัสวนการถือหุน รอยละ

29.99 ซ่ึงเปนธุรกิจจํ าหนายอุปกรณเครื่องมือวัดและทดสอบ โดยมีทุนช ําระแลวรวม 5 ลาน
บาท

พฤศจิกายน 2545 บริษัทฯเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด โดยถือหุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม
รอยละ 29.99 เปน รอยละ 49.99 โดยมีทุนช ําระแลวรวม 5 ลานบาท

กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด จากรอยละ 49.99 เปน
รอยละ 50.00 โดยมีทุนช ําระแลว รวม 5 ลานบาท
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ดานเงินทุนของบริษัท
ธันวาคม 2545      ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2545 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 42 ลานบาทเปน 84 ลาน

บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 42 ลานบาทเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมโดยจด
ทะเบียนชํ าระแลวท้ังจํ านวน

กุมภาพันธ 2546   ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546 มีมติใหบริษัทฯแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 84 ลานบาทเปน 110 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํ านวน 13 ลาน
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 2 บาท เพ่ือเสนอขายใหประชาชนท่ัวไป และแกไขช่ือจาก ”บริษัท อิน
เตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปปอรเรชั่น จํ ากัด” เปน ”บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอ
เรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม
บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมท้ังงานดานบริการ

ดานไอที การผลิตซอฟตแวรและการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑสารสนเทศ โดยในปจจุบันบริษัทฯไดแบงโครงสรางการดํ าเนิน
งานเปน 7 สายธุรกิจหลัก (Business Unit) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันเพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงของ
บริษัทฯที่จะไมพ่ึงพิงการทํ าธุรกิจดานใดดานหน่ึงแตเพียงอยางเดียวรวมถึงเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน
ตลอดจนเปนการกระจายอํ านาจในการตัดสินใจและการบริหารงานไปสูผูบริหารในระดับรองลงไป และใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามนโยบายหลักของคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยมีสายธุรกิจ ดังน้ี

ดํ าเนินการโดย ชือ่บริษัท จํ านวนสายธุรกิจ
บริษัทแม บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) 4
บริษัทยอย บริษัทไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด

บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนทจํ ากัด
1
1

บริษัทรวม บริษัทไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด 1

ธุรกิจที่ดํ าเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
• ! สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (Consulting and Computer System Integration

Business Unit / สายธุรกิจ SI)
ดํ าเนินธุรกิจการเปนท่ีปรึกษา ออกแบบ ติดต้ังและใหบริการคํ าแนะนํ าดานระบบคอมพิวเตอร โดยการจัด
หาอุปกรณฮารดแวรและระบบซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา

• ! สายธุรกิจการรวบรวมระบบดานเครือขายสารสนเทศ (Networking System Integration Business Unit /
สายธุรกิจ NW )
ดํ าเนินธุรกิจการเปนท่ีปรึกษา ออกแบบ ติดต้ังและใหบริการคํ าแนะนํ าดานระบบเครือขายสารสนเทศตาม
ความตองการของลูกคา

• ! สายธุรกิจการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร (Software Replication Business Unit / สายธุรกิจ AR)
ดํ าเนินธุรกิจดานการผลิตซอฟตแวรประเภทเฉพาะผูประกอบเคร่ือง (OEM) ของบริษัท Microsoft USA.
และการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร Datafile ซ่ึงผลิตจาก ISD รวมถึงการลงโปรแกรมใสแผนดิสเก็ตตขนาด 3.5 น้ิว
และใหบริการดานการพิมพบนวัตถุผิวโคงตางๆ (Pad Printing)
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• ! สายธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatic Business Unit / สายธุรกิจ GI)
ดํ าเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งและใหบริการคํ าแนะนํ าดานซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศ
(Geoinfomatic System) และซอฟตแวรผลิตแผนท่ีอัตโนมัติดวยวิธีภาพคณิต (Digital Photogrammetry
Workstation)

ธุรกิจที่ดํ าเนินงานภายใตบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํ ากัด
• ! สายธุรกิจชองทางจัดจํ าหนายสินคาไอที (IT Distribution Business Unit / สายธุรกิจ IDC)

ดํ าเนินธุรกิจดานการจัดจํ าหนายสินคาไอทีทั้งประเภทซอฟตแวร ฮารดแวร และอปุกรณตอพวงใหแกผู
แทนจํ าหนาย (Reseller) ประมาณ 1,500 แหงทั่วประเทศ

ธุรกิจที่ดํ าเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด
• ! สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Business Unit / สายธุรกิจ ISD)

ดํ าเนินธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา (Customization Development) และการ
ติดต้ังระบบซอฟตแวร (Software Implementation)

ธุรกิจที่ดํ าเนินงานภายใตบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด
• ! สายธุรกิจจํ าหนายอุปกรณเคร่ืองมือวัดและทดสอบ (Test and Measurement Equipment Business Unit /

สายธุรกิจ IRCT)
ดํ าเนินธุรกิจดานการจํ าหนายสินคาประเภทเคร่ืองมือทดสอบ และเครื่องมือวัดสัญญาณอิเลคทรอนิคส
นอกจากน้ียังใหบริการซอมแซม บํ ารุงรักษา การขายอะไหลและใหการฝกอบรมการใชงานเคร่ืองมอืวัด
อยางถูกวิธี
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โครงสรางการประกอบธุรกิจและโครงสรางการถือหุนของบริษัท IRCP ณ วันที ่26 กุมภาพันธ 2546

                  

หมายเหตุ บริษัทฯไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไออารซ
49.99 ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 และเพิ่มสัดสวนการลง
ช่ันแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด ในสัดสวนรอยละ
ทางประโยชนถือหุนในบริษัท IRCT และ บริษัท ISD

2.3 โครงสรางรายได
ในป 2542-2545 โครงสรางรายไดดังแสด

จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยเน่ืองจากในป 2545 
พฤศจิกายน 2544 สายธุรกิจ IRCT ยังคงเปนสวน
ธุรกิจ IRCT ออกมา และบริษัทฯเขาไปถือหุนรอย
บริษัทฯยังมีการรับรูรายไดจากสายงานน้ี เน่ืองจา
บริษัท IRCT โดยจะตองรอสงมอบสินคาในชวงตน
ที่เกิดขึ้นจากสายธุรกิจ IRCT หลังจากการแยกออก
รายไดมีรายละเอียดดังน้ี

ซอ
บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากดั
ทุนช ําระแลว 5 ลานบาท

บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จ ํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จํ ากดั
ทุนชํ าระแลว 5 ลานบาท

99.99% 60.00% 50.00%

สายธุรกิจ IDC

สายธุรกิจ SI
สายธุรกิจ NW
สายธุรกิจ AR
สายธุรกิจ GI
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
ฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากดั
ทุนช ําระแลว 5 ลานบาท
สวนท่ี 2 หนา 10

ี เทคโนโลยีส จํ ากัด โดยเพิม่สดัสวนการถอืหุนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 29.99 เปน รอยละ
ทุนเปนรอยละ 50.00 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2546 และไดลงทุนในบริษัท อินเตอรเน
 60.0 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546 ปจจุบนั บริษัทฯไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

งในตารางเปนการแสดงรายไดของบริษัทฯและบริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน
ยังไมมีไดมีการลงทุนในบริษัท ISD นอกจากน้ีในชวงเวลากอนเดือน
หน่ึงของบริษัทฯ แตในเดือนพฤศจิกายน 2544 บริษัทฯมีการแยกสาย
ละ 29.99 ทํ าใหบริษัทน้ีมีฐานะเปนบริษัทรวม อยางไรก็ตามในป 2545
กบริษัทฯชนะการประกวดราคาต้ังแตป 2544 กอนแยกมาจัดต้ังเปน
ป 2545 ดังน้ันรายไดสวนน้ีจึงบันทึกเปนรายไดของบริษัทฯ สวนรายได
มาเปนบริษัทรวมแลว มิไดรวมเปนรายไดรวมในป 2545 โดยโครงสราง

สายธุรกิจ ISD สายธุรกิจ IRCT
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2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ
บริษัทฯมีเปาหมายที่จะเปนบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญของประเทศที่มีความสามารถในการให

บริการครบวงจรสํ าหรับลูกคาในระดับองคกรขนาดใหญ โดยการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯจะมีการกระจายความเส่ียงทาง
ดานรายไดโดยไมพ่ึงพากับสายธุรกิจใดแตเพียงอยางเดียว

นอกจากน้ี บริษัทฯจะยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายไดในสายธุรกิจท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน และในป 2546
บริษัทฯมีเปาหมายที่จะเพ่ิมสัดสวนรายไดจากธุรกิจใหบริการกับกลุมลูกคาดานสื่อสารและโทรคมนาคมซ่ึงมีแนวโนมการ
เจริญเติบโตที่ดีใหสูงข้ึนธุรกิจการรับจางบริหารงานไอที (IT Outsourcing Services) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีองคกรขนาดใหญให
ความสํ าคัญกับการลดตนทุน และธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร โดยท้ังสามแนวทางจะเปนการเพ่ิมรายไดใหมและเปนการ
สรางรายไดระยะยาวใหแกบริษัทฯ

หนวย : พันบาท

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

1.ธุรกจิท่ีปรึกษาและรวม
รวมระบบคอมพิวเตอร

IRCP 100.00 146,978 41.72 185,805 47.29    214,144 44.67   250,718   36.66

2.ธุรกิจชองทางจัดจําหนาย
สินคา IDC 99.99 133,582 37.92 124,839 31.78    173,796 36.26   331,782   48.51

3.ธุรกจิอ่ืนๆ
 3.1 ธุรกจิรวมรวมระบบดาน
เครือขายสารสนเทศ

IRCP 100.00 -       -      -       -       5,252    1.10     24,958    3.65

 3.2 ธุรกจิการผลิตซ้ํา
ซอฟตแวร

IRCP 100.00 17,726   5.03 15,526   3.95      19,551   4.08     41,712    6.10

 3.3 ธุรกจิดานภูมิสาร
สนเทศ

IRCP 100.00 -         -      -         -       -         -       12,249     1.79

 3.4 ธุรกิจจําหนายอุปกรณ
เคร่ืองมือวัดและทดสอบ

IRCP 100.00 70,025   19.88 74,704   19.01    79,400   16.56   43,711     6.39

 3.5 รายไดอ่ืนๆ IRCP 100.00 8,246     2.34 7,053     1.80      6,913     1.44     10,207     1.49

รวมรายไดธุรกิจอ่ืนๆ 95,997   27.25 97,283   24.76    111,116 23.18   132,837   19.42

หักรายการระหวางกนั 24,292   6.90 15,046   3.83      19,687   4.11     31,414     4.59
รวมรายไดของบริษัทและ

บริษัทยอย 352,265 100.00 392,881 100.00  479,369 100.00 683,923   100.00

หมายเหตุ รายไดอื่นๆ ไดแก ธุรกิจใหบริการกับสวนกลางกับสายธุรกิจตางๆ

2544 2545รอยละการ
ถือหุนของ
บริษัท

หนวยธรุกิจ
ดําเนินการ
โดย

2542 2543
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2.5 ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ

2.5.1 ภาพรวมการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท IRCP

ลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของแตละสายธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแยกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก

2.5.1.1! สายธุรกิจที่ดํ าเนินธุรกิจประเภทโครงการ ไดแก
• ! สายธุรกิจ SI
• ! สายธุรกิจ NW
• ! สายธุรกิจ GI
• ! สายธุรกิจ IRCT
• ! สายธุรกิจ ISD

2.5.2.2! สายธุรกิจที่ดํ าเนินธุรกิจประเภทไมใชโครงการ ไดแก
• ! สายธุรกิจ AR
• ! สายธุรกิจ IDC

 2.5.2 ลักษณะการดํ าเนินธุรกิจและความสัมพันธระหวาง Microsoft USA. สายธุรกิจ AR สายธุรกิจ IDC และคู
คาอ่ืนๆ

Microsoft USA.

สายธ

1.! M
จ

2.! ส
ล

3.! ส
4.! ส
ซ

1

รุกิจ AR สาย

   ค

icrosoft USA. แตงต้ังสายธุรกิจ AR ใ
ํ าหนาย
ายธุรกิจ AR ไดรับโปรแกรมจาก Micr
ิขสทิธ์ิใหกับ Microsoft USA.
ายธุรกิจ AR จัดสงโปรแกรมที่ผลิตซํ้ า
ายธุรกิจ IDC ทํ าการจัดจํ าหนายโปรแ
ื้อจากสายธุรกิจ AR และคาลิขสิทธ์ิตอ
1

ธุรกิจ IDC ผูประกอบเคร่ืองภายในประเทศ
2

3

ูคาอ่ืนๆ

หเปนผูผลิตซ้ํ าซ

osoft USA.และท

แลวใหกับสายธุร
กรมใหแกผูประก
แผนท่ีจายใหกับ
4

3

สวนท่ี 2 หนา 12

อฟตแวร และแตงต้ังสายธุรกิจ IDC ใหเปนผูจัด

ํ าการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร โดยไมมีการจายคา

กิจ IDC และคูคาอ่ืนๆเพ่ือทํ าการจัดจํ าหนาย
อบเคร่ืองภายในประเทศ โดยมีตนทุนคือวัตถุดิบท่ี

 Microsoft USA.
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