แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department : SI)
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (สายธุรกิจ SI) ดําเนินงานภายใตบริษัท
IRCP ประกอบธุรกิจดานการใหบริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคําปรึกษาและแกปญหา
ใหกับงานดานไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Total Solutions) โดยการนําเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกใหกับลูกคา และใหบริการแบบใชงานไดทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้บริษัทจะเปนผูรับเหมา
งานทั้งหมดแบบครบวงจร ใน 2 ประเภทใหญ ๆ กลาวคือ
3.1.1.1 รวบรวมทั้งระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ
1) ฮารดแวร ไดแก คอมพิวเตอรแมขาย (Server) คอมพิวเตอรลูกขาย (PC, Notebook) อุปกรณ
Network สายสัญญาณ
2) ซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานตาง ๆ เชน ERP, CRM, Billing, Portail, EAI,
และ Business Intelligence รวมถึงการจัดทําระบบ การพัฒนา การติดตั้ง การบริหารโครงการฝกอบรม ทั้งดานเทคนิค
และการใชงาน และการ Outsourcing ระบบงานดานไอที ไดแก การบริหารดูแลระบบคอมพิวเตอร โดยเจาหนาที่
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ในปจจุบันสายธุรกิจ SI ไดเปนตัวแทนใหกับสินคาซอฟตแวรตางๆ อาทิเชน SAS, ORACLE, IBM
Ultimus เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปน Certified Partner ของไมโครซอฟต ซึ่งบริษัทจะไดรับสิทธิประโยชนจากการเปน
Microsoft Certified Partner ดังนี้
1. สิทธิพิเศษในการเขาไปดู Microsoft partner website ที่ใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการวางแผนทางธุรกิจ
2. สิทธิใน License สินคาของ Microsoft ที่สามารถนํามาใชในองคกร หรือใชเพื่อการทดลอง ศึกษา และ
ทดสอบตาง ๆ
3. สิทธิในเรื่องของความรูที่จะไดจาก MSDN and TechNet subscriptions, Partner Guides และอื่น ๆ
4. สิทธิในการรับขาวสาร Update โปรโมชั่น หรือขอมูลอื่นๆที่ทาง Microsoft แจงใหทราบกอนใคร เปนตน
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะต อ งส ง เจา หนา ที่ เ พื่อ ไปรับ การฝ ก อบรมและเข า รั บ การทดสอบความรู ใ นแต ละด า น
(Certified Engineering) เพื่อที่จะดํารงคุณสมบัติในการเปน Certified Partner ของ Microsoft
การที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนขางตน รวมทั้งขอกําหนดในการดํารงสถานะทําใหบริษัทฯ สามารถ
พัฒ นาบุ คลากรใหทัน ต อ เทคโนโลยี ตลอดเวลา และสามารถแกไ ขป ญ หาใหกับ ลูกคา ไดอ ยา งมี คุณ ภาพและตรงตาม
ความตองการอยางรวดเร็ว
3.1.1.2 ธุรกิจดานการใหบริการรวบรวมระบบสื่อสารโทรคมนาคม
โดยการนําเสนอเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยในแบบ Turnkey solution ไดแก ระบบ
เชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูงผานสายใยแกวนําแสง (SDH), ระบบดิจิตอลไมโครเวฟลิงค, ระบบบรอรดแบนดอินเตอรเน็ต
และอุปกรณ Access ปลายทางตาง ๆ โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับจากทั่วโลก
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รายละเอียดผลิตภัณฑ
ตราผลิตภัณฑ
Microsoft
SAS
Ultimus
Oracle
SAP
SUN
IBM
Powell
Hewlett Packard

MPP
Acer
Fujitsu
EMC
Storagetek
Lexmark
Epson
Samsung
Enterasys
Fortinet
SIAE
FIberHome

รุน/แบบของผลิตภัณฑ
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (License)
Business Intelligent / Datawarehouse
Enterprise
ซอฟตแวรประยุกต
ซอฟตแวรประยุกต
คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Storage)
เครื่องพิมพ (Printer)
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
คอมพิวเตอรแบบสมุดบันทึก (Notebook)
เครื่องพิมพแบบดอทเม็ตริกซ (Dot Printer)
อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร(Storage)
อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Storage &
Tape Backup)
เครื่องพิมพแบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)
เครื่องพิมพแบบดอทเม็ตริกซ (Dot Printer)
เครื่องพิมพแบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)
ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือขาย
(Network Security)
ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือขาย
(Network Security)
อุปกรณดิจิตอลไมโครเวฟลิงค
อุปกรณสื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH)

คุณสมบัติ/กลุมลูกคา
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับหนวยงานตาง ๆ
สําหรับวิเคราะหขอมูลองคกร
สําหรับการพัฒนาระบบงาน (Workflow)
สําหรับการเก็บฐานขอมูลขององคกร
สําหรับการจัดการและบริหารองคกร
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ

สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
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ตราผลิตภัณฑ
Loop Telecom
BROWAN
Air Span

รุน/แบบของผลิตภัณฑ
อุปกรณสื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH)
และ Access Mux
อุปกรณ Wi-fi solutions
อุปกรณ WiMax solutions

คุณสมบัติ/กลุมลูกคา
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ

โดยที่ผานมาทางสายธุรกิจ SI มีผลงานที่โดดเดนและมีประสบการณในการทําโครงการใหญหลายโครงการจนเปน
ที่ยอมรับในวงการอยางกวางขวาง เชน
ชื่อโครงการ

หนวยงาน

Printer 762 ชุด
ระบบ Data Warehouse / Data Mining
Credit Approval Workflow
โครงการ 50 เขต
ระบบ ERP
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบ Software Develop IT
ระบบ ERP
ระบบหองประชุม
จําหนายลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ระบบ Database Server
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
(โครงการสลากแบบเลขทาย 2 ตัว)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณ

การไฟฟานครหลวง
บมจ. กสท โทรคมนาคม
Thai Auto Sales
กรุงเทพมหานคร
บมจ การบินไทย (ฝายชาง)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
รถไฟฟามหานคร
บมจ. กสท โทรคมนาคม
กรมสรรพากร
SUMITOMO MITSUI BANK
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บมจ. กสท โทรคมนาคม
กรมสรรพากร
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
8.89
178.4
6.28
55
470
43
8.8
157
78
2.4
6.42
33
7
5
8
3
3.57
3

ป พ.ศ.

5.4

2546

2551
2550
2549
2548
2548
2548
2548
2547
2547
2547
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
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นอกจากใหบริการจัดหาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรแลว สายธุรกิจ SI ยังใหบริการหลังการขายโดยรับประกัน
ระบบคอมพิวเตอรตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกคา ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยูในชวงเวลา 1-3 ป โดยใหบริการถึงสถานที่
ของลูกคา (Onsite Service) โดยแบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก
1. Corrective maintenance คือ การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาระบบใหกับลูกคา
2. Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชวงเวลาที่ลูกคากําหนด เชน 3 เดือน
6 เดือน เปนตน
ขั้นตอนการทํางานของสายธุรกิจ SI มีดังนี้
1.การตรวจสอบเบื้องตน
2.การวิเคราะหความตองการและขอมูลเบื้องตนที่ไดรับ
3.การออกแบบผลิตภัณฑ
4.การจัดหาผลิตภัณฑ
5.การทดสอบผลิตภัณฑ
6.การติดตัง้ เพือ่ ใชงาน
7.การบริการหลังการขาย

1. การตรวจสอบเบื้องตน
ขั้ น ตอนแรกของกระบวนการทํ า งานเริ่ ม จากการตรวจสอบเบื้ อ งต น โดยระบุ ป ญ หาของลู ก ค า
และพยายามศึกษาถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและอุปกรณ ความเปนไปไดในทางการปฏิบัติ งบประมาณของลูกคา
และระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติงาน โดยอาจจะศึกษาเพื่อเขาทําการประมูลหรือขายตรง
2. การวิเคราะหความตองการและขอมูลเบื้องตนที่ไดรับ
ขั้นตอนนี้จะมุงเนนการกําหนดความตองการของผูใช การศึกษาดานโปรแกรมประยุกต การประเมิน
จุดออน จุดแข็งของวิธีการทํางาน ซึ่งจะแตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง
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3. การออกแบบผลิตภัณฑ
หลังจากการวิเคราะหความตองการของลูกคาแลว สายธุรกิจ SI จะทําการออกแบบผลิตภัณฑ
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะหความตองการของลูกคาโดยมีทีมงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมสี่อสารโทรคมนาคม ที่มีความรูความชํานาญในการออกแบบผลิตภัณฑเปนผูออกแบบและตรวจสอบ
พรอมกับนําเสนอใหกับลูกคาเปาหมาย
4. การจัดหาผลิตภัณฑ
จากนั้นสายธุรกิจ SI จะทําการเสนอหรือเขาประกวดราคากับหนวยงานตาง ๆ โดยวิธีการจัดหาสินคา
อาจเลือกสินคาที่สายธุรกิจ SI เปนตัวแทนจําหนายหรือสินคาจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขึ้นกับความตองการ
ของลูกคาแตละราย โดยการเสนอหรือเขาประกวดราคาจะประกอบดวยขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา
นอกจากนี้ งานที่ไดมาบางสวนจะทําการจางบริษัทภายนอกเขามารับงานตอ (Outsourcing) ในกรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานหรือสายธุรกิจ SI พิจารณาแลววามีความคุมคามากกวาที่จะทํางานนั้นเอง ตัวอยางงานที่ใหผูอื่นเหมาชวงตอ
เชน การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาทางดานระบบกับทางลูกคา (Corrective maintenance) สําหรับลูกคาที่อยูตางจังหวัด
เปนตน
5. การทดสอบผลิตภัณฑ
ขั้นตอนนี้จะเปนการทําการทดสอบการทํางานของผลิตภัณฑ หมายถึง ทั้งดานอุปกรณฮารดแวร
ซอฟตแวร และการทํางานกับผูใชงานจริง เพื่อคนหาวาผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาแลวสามารถทํางานไดจริงหรือไม
ถาไมสามารถทําไดตามความตองการของลูกคา ทางทีมงานจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบจนสามารถใชงานไดอยาง
ถูกตอง จึงจะผานการตรวจรับงานจากทางลูกคา
6. การติดตั้งเพื่อใชงาน
ทางสายธุรกิจ SI จะสงมอบผลิตภัณฑและดําเนินการติดตั้ง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงคของลูกคา พรอมกับจัดอบรมใหแกลูกคาจนสามารถใชงานได
7. การบริการหลังการขาย
ภายหลังสงมอบงานใหกับลูกคา ทางสายธุรกิจ SI จัดใหมีการบริการหลังการขาย ไดแก การใหบริการ
บํารุงรักษา โดยใหบริการลูกคาอยางใกลชิดในระหวางที่อยูในชวงรับประกันสินคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพ
สินคา ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการทําสัญญาบํารุงรักษากับลูกคาในปตอไปหลังจากหมดชวงการรับประกันสินคา
3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
สายธุรกิจ SI ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียง เชน SAS, Ultimus,
Microsoft (เปน Certified Partner )โดยสินคาของบริษัทฯ มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับอยางสูงจากลูกคา นอกจากนั้น ทาง
สายธุรกิจ SI ยังมีจุดเดนในการสรางความแตกตางในการนําเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแกไขปญหาใหกับ
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ลูกคา มีความชํานาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ มีทีมงานที่มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวร รวมถึง
มีทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจากสายธุรกิจ ISD ซึ่งใหการสนับสนุนในกรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะสินคาของบริษัทฯ จะรับประกันเปนระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกคา นอกจากนี้ทาง
ทีมงานเนนการใหความสําคัญและใสใจในความตองการของลูกคาโดยเฉพาะดานคุณภาพการใหบริการกอนและหลัง
การขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะตองเขาใจในธุรกิจเพื่อนําเสนอสินคาและบริการที่ดีที่สุด การสงมอบตรงเวลา
ทําใหบริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดีและไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา
(2) ดานพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให ทั น เทคโนโลยี ใ หม ๆ ที่ เ ปลี่ ย นไปอยู เ สมอเพื่ อ ให มี
ความสามารถแนะนําและรองรับความตองการที่เปลี่ยนไปของลูกคาและตลาด จึงเนนพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึง
การทํางานเปนทีม การรับรูและการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอยางทันทวงทีและตอเนื่องสวนหนึ่งไดจาก
การเปน Certificate Partner จากเจาของผลิตภัณฑ ทําใหทีมงานมีความยืดหยุนในการทํางานสามารถปรับตัวให
สอดคลองกับ ความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีไดอยางดี โดยทีมงานของ SI มีบุคลากรที่ไดรับประกาศนียบัตร
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีจาก Microsoft และผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBM และ EMC ที่สามารถใหบริการลูกคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดานการบริหารตนทุน
สายธุรกิจ SI เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
โดยยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ สายธุรกิจ SI เนนการบริหารความสัมพันธกับ
คูคา และเจาของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ต่ํา เขาใจในตัวสินคาตาง ๆ เปนอยางดีและมีความหลากหลาย
ของสินคา ทําใหสามารถนําเสนอสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา และไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการประมูลและ
สามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดในระยะยาว
(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
สายธุรกิจ SI มีการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาโดยการทําความเขาใจลูกคาคนหาความตองการ
และทําการแกไขปญหาใหลูกคา ทําใหมีโอกาสรับงานจากลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางสายธุรกิจ SI มีอัตราไดรับงานซ้ําจาก
ลูกคารายเดิมสูงถึงรอยละ 80
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
ทางสายธุ ร กิ จ SI มี ก ารกํ า หนดกลุ ม ลู ก ค า เป า หมายที่ ชั ด เจน คื อ หน ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
โดยเฉพาะหนว ยงานขนาดใหญ เชน บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทศท คอรป อร เรชั่น บริษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด
การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง เปนตน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีงบประมาณในการลงทุน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางสูงเพื่อใชในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีจุดแข็งในดานความรู ความชํานาญและประสบการณที่ยาวนานมากวา 22 ป ในธุรกิจนี้ จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีความมั่นใจใน
การเลือกใหบริษัทฯ เปนผูดําเนินการ
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รายไดสวนใหญของสายธุรกิจ SI มาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งทางสายธุรกิจ SI จะเขาไปทํา
การประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะใหพนักงาน Pre-Sale เขาไปทําแนะนําทางดานเทคนิค และระบบใหม ๆ ใหกับลูกคา
เพื่อใหลูกคาเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการใชระบบตาง ๆ ในการทํางาน จากนั้นหากลูกคามีความสนใจสินคา
และบริการ ทางสายงานจะจัดสงพนักงานขายเขาไปเจราจาตอรองดานราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทําการประกวด
ราคาหรือปดงานตอไป โดยมีเปาหมายสัดสวนรายไดจากลูกคาภาคราชการและรัฐวิสาหกิจรอยละ 70 และภาคเอกชน
รอยละ 30 และโครงการที่บริษัทฯ ประมูลงานไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของโครงการทั้งหมดที่เขารวมประมูล
สัดสวนรายได (รอยละ)
70
30
100

กลุมลูกคา
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม
3.1.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ตลาดรวมของธุรกิจสารสนเทศในประเทศไทย
1 ตลาดฮารดแวร
2 ตลาดซอฟตแวร
3 ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร
4 ตลาดอุปกรณดานสื่อสาร
ตลาดรวมธุรกิจสารสนเทศ
ตลาดรวมธุรกิจไอที

มูลคา (ลานบาท)
2548
2549/F
63,381
71,112
41,435
50,917
6,729
7,738
309,858
363,286
421,403
493,053
125,534
149,229

อัตราเติบโต (มูลคา Y/Y (%))
2547/2548
2548/2549
25
12
27
23
15
15
na
17
na
17
30
19

ที่มา : จัดทําโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (ซิปา) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(ATCI) ไดจัดใหมีการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Telecommunication
Technology : ICT) ของประเทศไทยป 2548 ขึ้น โดยมอบใหเนคเทครวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจเพื่อ
ประเมินมูลคาตลาด ICT ซึ่งครอบคลุม 4 ตลาดหลักคือ ตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร
และตลาดอุปกรณดานสื่อสาร โดยการสํารวจดังกลาว มีขึ้นในระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2548
ผลการสํารวจตลาด ดังแสดงในตาราง พบวา ตลาด ICT มีมูลคากวา 4.2 แสนลานบาท (422,629 ลาน
บาท) ตลาดสื่อสารมีมูลคากวารอยละ 70 ของตลาด ในขณะที่ตลาด IT มีมูลคาคิดเปนรอยละ 30 หรือ 1.26 แสนลานบาท
(125,667 ลานบาท) โดยตลาดฮารดแวรถือครองสวนแบงสูงที่สุดอยูที่รอยละ 50.49 ในขณะที่ตลาดซอฟตแวรมีอัตรา
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การเติบโตสูงสุดอยูที่รอยละ 27 ในสวนของตลาดบริการดานคอมพิวเตอรซึ่งมีการสํารวจกลุมธุรกิจใน 5 กิจกรรม ไดแก
การใหเชาคอมพิวเตอร การใหคําปรึกษาดานฮารดแวร การใหบริการดานการประมวลผลขอมูล การใหบริการกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับฐานขอมูล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร พบวามีมูลคาตลาด 6,729 ลานบาท โดยกลุมการบริการ
ใหคําปรึกษาดานฮารดแวร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมติดตั้งและการวางระบบดวยนั้นมีสัดสวนมากที่สุดมีมูลคา 5,167 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 76.79 ของตลาด สวนในตลาดสื่อสารนั้นมีมูลคาอยูที่ 3 แสนลานบาท (309,858 ลานบาท) โดยตลาด
ดานการบริการ (Service) ถือครองสัดสวนถึงรอยละกวา 80 ของตลาด มีมูลคาคิดเปน 2.46 แสนลานบาท (245,665 ลาน
บาท) ตัวขับดัน การเจริญเติบโตหลักอยูในกลุมของการบริการดานเสียง (Voice) โดยเฉพาะจากสวนของการบริการ
อินเทอรเน็ต การบริการดานบรอดแบนดที่มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องใน 10 ป
ที่ผานมามีอัตราการเติบโตอยูในชวงรอยละ 15 -25 ตอปอยางสม่ําเสมอและมีโอกาสที่เติบโตสูงตอไปในอนาคต จะเห็นได
จากจํานวนคอมพิวเตอรตอประชากรของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ําคือ รอยละ 10 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน
มาเลเซี ย และเกาหลี อี ก ทั้ ง นโยบายของรั ฐ บาลที่ ส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ นี้ อ ย า งชั ด เจนจากการตั้ ง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี รวมถึงการที่รัฐบาลไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยมุงเนนใหรัฐบาลและเอกชน
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เพื่อเปนโครงการนํารอง
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที โดยมีโครงการหลัก เชน เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐหรือโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government), เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการพาณิชย (e-Commerce), การพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม (e-Industry), การศึกษา (e-Education) และดานสังคม (e-Society)และนอกจากนี้ยังสนับสนุนสินคา
ซอฟตแวรเปนสินคาหลักหนึ่งในหาของประเทศไทยจึงเปนเครื่องยืนยันไดวาตลาดรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะยังคงมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่องตอไป
ภาวะการแขงขันของสายที่ปรึกษาและรวบรวมระบบ (SI)
ในปจจุบันองคกรตาง ๆ ใหความสําคัญในการใชไอทีเขาไปเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งมีแนวโนมที่จะใชบริการจากผูชํานาญธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร
มากขึ้น เพื่อลดคาใชจายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในองคกรตนเอง นอกจากนี้ ในดานผูผลิตก็มีการพัฒนา
สินคาและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูตลอดเวลาเพื่อเปนการกระตุนตลาดและตอบสนองความตองการของผูใชที่มีความตองการ
ระบบที่จะสามารถชวยทํางานและสรางความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเปนโอกาสสําหรับสายธุรกิจ SI
ในการขยายธุรกิจ ทําใหแนวโนมของธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีอยาง
ตอเนื่อง ภาวะการแขงขันในปจจุบันคอนขางสูง โดยมีบริษัทคูแขงซึ่งทําธุรกิจและมีกลุมลูกคาเปาหมายที่ใกลเคียงกัน
ไดแก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุป จํากัด บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด
บริษัท สามารถ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดาน
ตางกันไปโดยที่บริษัทฯ มีจุดแข็งในดานประสบการณในธุรกิจที่มีกวา 22 ป ทําใหเขาใจความตองการของลูกคา เขาใจใน
ธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในระบบงานของลูกคาและมีประวัติการทํางานซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ภาครัฐบาลกําหนด
ทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบในเชิงการแขงขันสามารถมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
เนื่องจากสายธุรกิจ SI ดําเนินงานโดยใหคําปรึกษาและรวบรวมระบบใหกับลูกคา ดังนั้น วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑและบริการจึงเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนในการทํางานขั้นตอนที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สายธุรกิจ SI จะทําการสั่งซื้อสินคาที่ตองรวบรวมใหกับลูกคาเมื่อไดรับการสั่งซื้อจากลูกคาแลว โดยไมมี
การเก็บสินคาคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ สามารถแบงไดเปนดังนี้
อุปกรณฮารดแวร อุปกรณฮารดแวรทั้งหมดสั่งซื้อจากคูคา (Partner) ในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร
สวนกลาง คอมพิวเตอรตั้งโตะ อุปกรณสํารองขอมูล เปนตน โดยบริษัทคูคาที่สําคัญ เชน บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร จํากัด เปนตน
ซอฟตแวร หากเปนซอฟตแวรที่เปนตัวแทนจําหนายเอง จะจัดหาโดยการติดตอเปนผูแทนของซอฟตแวร
นั้น ๆ โดยจายคาสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายใหกับบริษัทผูผลิต โดยจายคาลิขสิทธิ์ตามยอดขาย หากตองการ
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาและติดตั้ง บริษัทฯ จะนําสายธุรกิจ ISD มาพัฒนาและติดตั้ง
การใหบริการ มีการใหบริการดวยตนเองหรือมีการใชผูเชี่ยวชาญจากผูผลิตรวม รวมถึงการซื้อบริการตอ
จากผูใหบริการอื่น (Outsource) โดยสายธุรกิจ SI มีปจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ทําซื้อบริการตอ คือ ราคาและความ
ชํานาญสําหรับงานนั้น ๆ
สําหรับบุคลากรของสายธุรกิจ SI ที่ผานมามีบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ที่อยูกับ
บริษัทฯ มาอยางยาวนานและสามารถใหคําแนะนําและพัฒนาพนักงานรุนใหม ๆ เพื่อใหสามารถทํางานใหกับบริษัทฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสายธุรกิจ SI สามารถจัดหาบุคลากรไดจากในสายอุตสาหกรรมไอที
ทั่วไปและจากการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหม ๆ ในสาขาที่เกี่ยวของกัน ในปจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 70 คน
โดยบุคลากรมีประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีจากบริษัทเจาของสินคา และผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBM,
EMC นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งดานการออกแบบ ดานเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดอีกดวย
โดยทั่วไป การประมูลงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในขั้นตอนแรกจะตองมีการวางหนังสือค้ําประกัน
การประมูลงาน (Bid Bond) เพื่อทําการประมูลงาน หลังจากนั้นเมื่อไดรับการเซ็นสัญญาแลว บริษัทฯ จะตองนําหนังสือ
ค้ําประกันการรับเงินลวงหนา (Advance Payment Bond) มาค้ําประกัน โดยที่บริษัทฯ จะไดรับเงินประมาณรอยละ 10-15
ของโครงการเพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน และทางบริษัทฯ จะตองวางหนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond)
เพื่อรับประกันวาบริษัทฯ จะทํางานจนเสร็จสิ้นโครงการซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย 6 เดือนถึง 2 ป หลังจากที่งานเสร็จสิ้นแลว
บริษัทฯ อาจจะตองวางหนังสือค้ําประกันผลงาน (Retention Bond) เพื่อรับประกันผลงานตอไปอีกประมาณ 1-2 ป ขึ้นกับ
ความตองการของลูกคา ซึ่งทําใหบริษัทฯ ตองการเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการขยายงานและ
ประมูลโครงการที่มีมูลคามากขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 จะชวยใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถใน
การประมูลโครงการไดมากขึ้น
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3.2 สายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Network Business Department : NW)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ NW ดําเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจใหบริการรวบรวม และติดตั้งระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูล ระบบปองกันและรักษาความปลอดภัย และการบริหารเครือขายสื่อสารขอมูล ใหกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน โดยระบบเครือขายหลักที่สายธุรกิจ NW จําหนายและใหบริการสามารถ
สรุปได ดังตอไปนี้
(ก) เครือขายแลน (Local Area Network ตัวยอคือ LAN) คือ ระบบที่สามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร
หลายเครื่ อ งมาเชื่ อ มต อ กั น ด ว ยระบบสื่ อ สารข อ มู ล เพื่ อ ให ผู ใ ช ค อมพิ ว เตอร ส ามารถส ง ข อ มู ล ข า วสาร ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูล และขอมูลภาพและเสียงถึงกันได โดยที่ LAN เปนเครือขายจํากัดเฉพาะบริเวณ สวนมากเปน
เครือขายของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ที่เชื่อมตอกันในระยะที่ไมไกลกันมากนัก เชน ภายในอาคาร บริเวณโรงงาน
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต โดยระบบที่สายธุรกิจ NW ใหบริการจะเนนหนักเปนลักษณะของระบบเครือขายหลักที่เปน
หัวใจหลักขององคกร (Core Network หรือ Back Bone Network) ซึ่งเปนระบบหลักที่จะทําใหสามารถเชื่อมตอกับระบบ
ยอย ๆ ภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกร ที่มีการใชเครือขายคอมพิวเตอรประเภทนี้ภายในหนวยงาน
(ข) เครือขายแวน (Wide Area Network ตัวยอคือ WAN) คือ เครือขายบริเวณกวาง โดยทั่วไปเปน
เครือขายที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอรของสํานักงาน หรือหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกันไมวาจะมีพื้นที่ที่ตั้งอยูในจังหวัดเดียวกัน
หรือตางจังหวัดกัน เชน ระบบเครือขายของธนาคารที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด เปนตน ทั้งนี้ NW ยังมีอุปกรณ
และโปรแกรมในการบริหารเครือขายทั้ง LAN และ WAN เพื่อใหการดูแลรักษา วิเคราะหปญหา และซอมแซมแกไข
เหตุขัดของไดรวดเร็ว และชวยในการวางแผนงานขยายเครือขายในอนาคตไดอีกขั้นหนึ่งดวย
(ค) ระบบปองกันและรักษาความปลอดภัย (Preventive And Security System) คือ ระบบที่ใชปองกัน
และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย ทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร เมลขยะ และผูที่ไมประสงคดีหรือผูบุกรุกตอ
ระบบ (Hacker) ซึ่งระบบดังกลาวตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ รวมถึงการรวมวางนโยบายกับหนวยงานนั้น ๆ เพื่อ
ประกาศเปนนโยบายการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายในแตละองคกร
รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ NW
ผลิตภัณฑ
Alcatel

รุน/ประเภท
Omni Switch 9700/9800
OmniSwitch 6600/6800/7000/8000
OmniStack 6100/6200/6300
OmniAccess WLAN
OmniVista NMS

คุณสมบัติ
อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก
อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Layer 2,3
และ 4
อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Layer 2
อุปกรณเครือขายไรสาย (Wireless LAN
System)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ
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ผลิตภัณฑ
รุน/ประเภท
Trend Micro Antivirus Solution
Network Virus Wall

Fortinet

Iron Port

FortiGate
FortiManager System
FortiAnalyzer
FotiClient
Iron Port

TippingPoint TippingPoint 50/100E/200/400/1200/2400/5000E
(3COM)
TippingPoint Security Management System
Radware

F5

Packeteer
EMC
AMP

DefensePro 200/1000/3000
Configware
FirePass 1000/4100 Series
BIG-IP 1500/3400//6400/6800 Series
Packet Shaper 1200/1550/2500/6500/9500
PolicyCenter
Celerra NSX NAS Gateway
CLARiiON
Fiber Optic
UTP

คุณสมบัติ
โปรแกรมปองกันและทําลายไวรัส
อุปกรณปองกันการโจมตีและทําลายไวรัส
(Network Worm and Exploit)
อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ FortiGate
อุปกรณ Real-time network logging,
analyzing และ reporting
โปรแกรม VPN Client
อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบ E-mail
และ Internet
อุ ป กรณ ต รวจจั บ และป อ งกั น การบุ ก รุ ก
(Intrusion Prevention System)
อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ
TippingPoint
อุ ป กรณ ต รวจจั บ และป อ งกั น การบุ ก รุ ก
(Intrusion Prevention System)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ
อุปกรณ SSL VPN
อุปกรณบริหารจัดการ Trafficc, Server
Load Balance
อุปกรณบริหารจัดการ Bandwidth
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ
อุปกรณ NAS System
อุปกรณ Network Storage System
ระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง
ระบบสายสัญญาณทองแดง
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.1 การตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีกําลังเขามามีบทบาทในทุกดานในการดําเนินธุรกรรมในทุกสายงานธุรกิจ และการทํางาน
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต การติดตอสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรมีความสําคัญและจําเปน
มากขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จึงใหความสําคัญในการลงทุน ติดตั้ง และขยายระบบเครือขายสื่อสาร
อยูตลอดเวลา สํา หรับการลดตน ทุนการดํา เนิน งาน เชน การนํา ระบบการประชุ มทางไกลผานระบบเครือ ขา ย ( VDO
Conference) มาใชประชุมระหวางจังหวัดกับสวนกลางของกระทรวงมหาดไทย หรือการใชระบบโทรศัพทผานระบบ
เครือขาย (Voice Over IP) เพื่อลดตนทุนคาใชโทรศัพททางไกล รวมถึงการนําระบบสารสนเทศมาชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหองคกร และติดตามงาน เชน ระบบศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) โดยจะเห็นตัวอยางไดจากนโยบาย
รัฐบาลที่ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจนและจริงจัง ทําใหเกิดความตองการอยาง
สูงในการติดตั้งระบบโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร โดยในป 2551 นี้ บริษัทฯ คาดวาตลาดนาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ไมนอยกวาป 2550 และแนวโนมการแขงขันทางดานธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สูงขึ้น ทําใหองคกรไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือเอกชนตองเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยการนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาใชมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันทั้งดานตนทุนและประสิทธิภาพ จากการที่ภาครัฐมีนโยบายประกาศที่จะใชบัตรประชาชน
อัจฉริยะ (Smart Card) ดังนั้น ทุกหนวยงานของภาคบริการตองสามารถเชื่อมตอระบบเครือขาย และกาวสูนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government) ซึ่งจัดเปนลูกคารายใหญที่สุดโดยมีสวนแบงราวรอยละ 30-40 โดยมีงบประมาณการ
ใชจายดานไอทีกวา 10,000 ลานบาท และระบบเครือขายในหนวยงานภาคเอกชนที่มุงเนนการใหบริการครบวงจรและ
ทุกรูปแบบ (One-stop Service) หรือธุรกรรมออนไลน(On-line) โดยเฉพาะหนวยงานทางดานธนาคารและประกันภัย
ประกอบกับการเติบโตของตลาดอุปกรณระบบเครือขาย คาดวาตลาดสินคาและบริการติดตั้งระบบเครือขายจะมีแนวโนม
ที่ดีตลอดระยะเวลาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) ของรัฐบาล
ภาวะการแขงขันในปจจุบันคอนขางสูง แตมีคูแขงในระดับเดียวกับ IRCP นั้นมีไมมากรายในประเทศไทย
เพราะเนื่องจากธุรกิจของ IRCP มีความเปนเฉพาะทาง คือ การออกแบบระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานหรือองคกรขนาด
ใหญ (Enterprise account) ซึ่งตองอาศัยประสบการณของผูชํานาญการเฉพาะทางเพื่อออกแบบใหมีความเหมาะสมและ
คุมคามากที่สุดสําหรับแตละองคกรที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกตางกัน รวมถึงความนาเชื่อขององคกรของ IRCP ที่อยูในธุรกิจ
ICT มากวา 20 ป
ซึ่ ง ในการประมู ล โครงการใหญ ๆ ลู ก ค า จะเลื อ กข อ เสนอที่ ต รงความต อ งการที่ สุ ด และบริ ษั ท ที่ มี
ความนาเชื่อถือ โดยสวนใหญคูแขงขันรายใหญดวยกันจะเสนอสินคาที่ตางผลิตภัณฑกัน ซึ่งบริษัทมีสินคาที่มีมาตรฐาน
และไดรับการยอมรับอยางสูงจากทั่วโลก และ ยังไดติดตอรวมเปน Partner กับเจาของผลิตภัณฑชั้นนําของโลกดวย
อยางเชน Alcatel-Lucent, F5, Tripping Point, Fortigate และ ผลิตภัณฑทางดาน ICT ของโลกอีกมากมาย
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กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
ในระยะเวลาที่ผานมาสายธุรกิจ NW ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เชน อุปกรณเครือขายของ Alcatel-Lucent, Trend-Micro, Fortigate, F5, Iron Port แลวนั้น บริษัทฯ ไดเล็งเห็นวาโอกาส
ทางธุรกิจในระบบเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ประกอบกับ นโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของ พ.ร.บ
อิเล็กทรอนิกส ที่ตองมีการเก็บขอมูลการจราจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ผานอุปกรณระบบเครือขาย ซึ่งทําให
ชองทางที่จะขยายศักยภาพไดเพิ่มขึ้น จึงไดมีนโยบายที่จะเพิ่มสินคาขึ้นทุกป เนื่องจากปจจุบัน ลักษณะงานธุรกิจนับวันที่
จะใชระบบคอมพิวเตอรสูงขึ้น การติดตอสื่อสารเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและขาดไปไมไดในโลกธุรกิจสมัยใหม ทั้งยังตองมีการประหยัด
ในการลงทุนดวยเชนกัน ซึ่งระบบเครือขายเปนหัวใจหลักของการติดตอสื่อสาร และหากระบบเครือขายขาดความนาเชื่อถือ
หรือมีความเปราะบางเมื่อมีปริมาณการใชงานสูง รวมทั้งขาดการรักษาความปลอดภัยตอการจูโจมทั้งไวรัสคอมพิวเตอรและ
ผูบุกรุก ซึ่งจะทําความเสียหายตอขอมูลและเวลาทางธุรกิจ ซึ่งจะนําไปสูความเสียหายทางธุรกิจไดเชนกัน
ในการแขงขันนั้นคูแขงขันมักจะเสนอสินคาจากตราสินคาที่แตกตางกันซึ่งสินคาของบริษัทฯ ลวนแลวแตมี
คุณสมบัติเปนที่ยอมรับอยางสูงจากลูกคาโดยเฉพาะสินคาหลัก คือ Alcatel-Lucent ซึ่งลูกคาจะเลือกจากขอเสนอที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด
รายไดที่ผานมาสวนใหญของสายธุรกิจ NWBW มาจากสินคาของ Alcatel-Lucent ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนํา
ตลาด โดยที่ตัวแทนทั้งหมดรวมทั้งบริษัทฯ เปนตัวแทนระดับ premium ซึ่งมี 3 รายในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ตัวแทนจะ
ไมทําการแขงขันกันเองตามนโยบาย ของ Alcatel-Lucent ในป 2548 บริษัทไดรับรางวัลจาก Alcatel เนื่องจากสามารถทํา
ยอดขายสูงที่สุดในประเทศไทยเปนครั้งที่ 2 นอกจากนี้ สายธุรกิจ NW นั้นมีจุดเดนในการสรางความแตกตางในดานการใหบริการ
โดยสามารถแกปญหาและสรางทางออกทุกอยางใหกับลูกคาโดยอาศัยประสบการณของทีมงานที่ไดรับมาตรฐานจากผูผลิต
เปนผูพัฒนาสินคาไดเปนอยางดี โดยสายธุรกิจ NW ใหความสําคัญในการสรางเสริมความรู เทคโนโลยีแกทีมงานเสมอ โดย
เจาหนาที่จะตองไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการอบรมและไดรับการรับรองจากเจาของสินคา จึงถือเปน
ขอไดเปรียบในการแขงขัน
สําหรับป 2551 นี้ สายธุรกิจ NW ไดกําหนดเปาหมายของทีมงานในการพัฒนา Solution ที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับระบบเครือขายของฐานลูกคาเดิมที่ไดติดตั้งไปแลว เชน ระบบโทรศัพทผานเครือขาย(IP Telephony) หรือ
ระบบรวบรวมการสื่อสารทั้งโทรศัพท , โทรสาร และ E-mail ใหเขาทํางานเชื่อมตอกันเปนระบบเดียวกัน (Unify
Communication) ซึ่งตองอาศัยทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งดาน Hardware และ Software โดยบริษัทฯ มีทีมงานพัฒนา
ซอฟตแวรจาก ISD ซึ่งเปนบริษัทยอยชวยสนับสนุนในกรณีที่โครงการตองการซอฟตแวรแบบเฉพาะเจาะจงและชวยให
สามารถใหบริการไดสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะ และในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ
โดยการนําระบบ CCTV เขามาประกอบเปน Solution เฉพาะ ที่สอดคลองกับความตองการของแตละองคกร
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(2) ดานพนักงาน
สายธุรกิจ NW เนนทีมงานที่มีประสิทธิภาพและไดรับประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายและ
อุปกรณเครือขายจากผูผลิตระบบเครือขายที่มีชื่อเสียงของโลก ไดแก Alcatel-Lucent, Tipping Point และผลิตภัณฑที่
ประกอบใน Solution โดยใหพนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขายซึ่งในปนี้ทางสายธุรกิจ NW ได
เพิ่ ม สิ น ค า ในการนํ า เสนอเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ในการที่ จ ะต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรมากขึ้ น สํ า หรั บ สิ น ค า จาก
Alcatel_Lucent นั้น เนื่องจากบริษัทฯ เปนตัวแทนระดับ premium พนักงานของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเขาอบรมและทดสอบ
ความรูเพื่อรับใบประกาศณียบัตรของ Alcatel (ACSE: Alcatel Certificate System Engineer) ซึ่งในขณะนี้พนักงานของ
บริษัทฯ ไดเขารับการอบรมและสอบผานแลวหลายคนและจะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งการไดรับประกาศนียบัตรดังกลาวมีความ
จําเปนในการดํารงสถานะตัวแทนระดับ Premium ของบริษัทฯ อันนับวาเปนจุดแข็งที่เหนือตัวแทนรายอื่น ๆ ในประเทศไทย
ดวย ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาเนื่องจากมั่นใจไดวาพนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางดานระบบ
เครือขายและนําความรูใหม ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะสามารถนําเสนอทางออก
ใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(3) ดานการบริหารตนทุนการขาย
ทางสายธุรกิจ NW เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขัน โดย
ยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก โดยที่บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนของ AlcatelLucent ในระดับ Premium Partner ทําใหไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน สามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกกวาตัวแทนจําหนาย
ทั่วไป และไดรับการสนับสนุนการเงินดานการทําการตลาด (Co-op Fund) ทําใหสายธุรกิจ NW สามารถแขงขันกับองคกร
อื่นได และคงมีกําไรที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางแข็งแรง
(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
บริษัทฯ ไดรับความไววางใจและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาทั้งในสวนของลูกคาเดิมและสามารถขยาย
ฐานลูกคา ใหมไ ดโ ดยเนน ในดา นการใหบ ริก าร ที่ผา นมาบริษัท ฯ ไมเคยถู กปรับ จากหนว ยงานต า ง ๆ เลย โดยเฉพาะ
หนวยงานของรัฐที่มีบทปรับในสัญญาเกือบทุกสัญญา เนื่องจากบริษัทฯ เนนในสวนของการรับงานซึ่งบริษัทฯ จะมีการประเมิน
ความตองการของลูกคาอยางละเอียด วิเคราะหโครงการ และความพรอมในทุก ๆ ดานรวมถึงจัดทํา Proposal เพื่อนําเสนอ
ใหลูกคากอนที่จะเขาประมูลงานเสมอเพื่อที่บริษัทจะมั่นใจไดวาจะสามารถทําตามความตองการของลูกคาได นอกจากนั้น
ภายหลังการขาย บริษัทฯ ยังจัดสรรพนักงานใหดูแลลูกคาแตละกลุมอยางทั่วถึงและตรงตามความตองการ โดยสามารถให
ความสะดวกและบริการตอบคําถามแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว การจัดสรรพนักงานเพื่อดูแลลูกคาในแตละกลุม
ดังกลาวจะชวยสรางความมั่นใจใหกับคูคาในการใชบริการของสายธุรกิจ NW อยางตอเนื่อง ทําใหสายธุรกิจ NW มีโอกาส
ไดรับงานเพิ่มเติมจากลูกคารายเดิมในปตอ ๆ ไป และมีการพูดตอและแนะนําลูกคาใหมใหดวย ซึ่งสถานการณเชน นี้
ยังผลให NW มีตนทุนในการหาลูกคาใหมต่ําอีกประการหนึ่งดวย
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ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
ทางสายธุรกิจ NW มีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ สถาบันการศึกษาและหนวยงานในภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยรายไดสวนใหญมาจากกลุมสถาบันการศึกษาและภาคราชการ เนื่องจากกลุม
สถาบันการศึกษาเปนตลาดที่มีความตองการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโดยทั่วไปจะเปนผูเริ่มใชเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ
สวนทางภาคราชการนั้น เปนตลาดที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนําเทคโนโลยี ICT มาทํา
การพัฒนาประเทศ ทําใหเปนตลาดที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งประกอบกับการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยที่ผานมา
สายธุรกิจ NW ไดมีโอกาสใหบริการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐหลายโครงการ ทําใหสามารถนําผลงานจาก
สถานศึกษาเพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางระบบเครือขายใหกับลูกคารายอื่น เชน หนวยงานราชการและองคกรเอกชน
อื่น ๆ โดยจะเนนเฉพาะหนวยงานขนาดใหญ (Enterprise Solution) ทําใหสายธุรกิจ NW มีความแตกตางและจุดยืนที่
แตกตางจากธุรกิจระบบเครือขายทั่วไปในตลาดเมืองไทย ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่สายธุรกิจ NW มุงเนนเนื่องจากเปน
หนวยงานที่มีศักยภาพการสั่งซื้อและการติดตั้งระบบเครือขาย และมีการตั้งงบประมาณในแตละปชัดเจน แตอยางไรก็ตาม
ในป 2551 นี้ NW ไดเริ่มเนนตลาดในสวนหนวยงานเอกชนขนาดใหญเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนฐานที่สําคัญรองรับการแปรผัน
ของปจจัยที่สงผลตอการขายงานภาคราชการ และเพื่อเปนการเพิ่มรายได หรือชองทางรายไดในอนาคตตอไป
โดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทางสายธุรกิจ NW จะเขาไปทําการประกวดราคา สวนกลุม
ลูกคาภาคเอกชนจะใชทีมงานขายตรง โดยใชกลยุทธสงทีมงานขายเขาไปขายแบบนํารอง (pre-sale) โดยจะเขาไปแนะนํา
ลูกคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑทางดานเทคนิคและเนนการใหความรูโดยตรงกับกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาเขาใจในประโยชน
ของการนําผลิตภัณฑไปใชรวมถึงเห็นความสําคัญในการใชระบบเครือขายดังกลาวใหเกิดประโยชนตอองคกรซึ่งจะเปน
การเพิ่มความนาเชื่อถือในธุรกิจดวย จากนั้นจะสงตัวแทนขาย (Sale) ไปทําการเจรจาตอรองทางดานราคาและสรุปราคาใน
การทําโครงการ และในป 2551 นี้ NW ไดวางแผนงานจัดสัมมนาใหมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกคามากขึ้นในแตละ Segment
ที่ NW มี Site Reference แลว และ Segment อื่น ๆ ที่มีการใชงานในลักษณะคลายกัน
สายธุรกิจ NW มีพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการติดตั้งระบบเครือขายเปนอยางดี
นอกจากนี้ สายธุรกิจ NW ไดรับความไววางใจใหติดตั้งระบบเครือขายในโครงการที่สําคัญและสรางชื่อเสียงใหกับสายธุรกิจ
NW ในชวงที่ผานมาโดยมีตัวอยางโครงการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
ชื่อโครงการ

โครงการขยายระบบเครือขาย
โครงการปรับปรุงระบบเครือขายบริษัท I.C.C จํากัด
(มหาชน)
โครงการระบบ New Room
ระบบเครือขายภายในกรมประชาสัมพันธป 2551
โครงการอุปกรณระบบเครือขาย

หนวยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริษัท I.C.C จํากัด (มหาชน)
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
บริษัทลานนาคอม จํากัด

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)
10
8.0

ป พ.ศ.

5
20
7.0

2550
2550
2550

2550
2550

สวนที่ 2 หนา 34

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

หนวยงาน

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)
ระบบ E-Service
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2.0
โครงการศูนยปฏิบัติการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
5.0
โครงการระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ โรงเรี ย นศู น ย รั ก ษ าความปลอดภั ย
6.7
และติดตั้ง
กองบัญชาการทหารสูงสุด
โครงการระบบสํารองขอมูล
กรมประชาสัมพันธ
3.0
โครงการจางเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
7.0
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และบํารุงรักษา
โครงการจัดหาเครื่องลูกขายทดแทน
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
15.0
การเกษตร

ป พ.ศ.

2550
2550
2550
2550
2550
2550

นอกจากงานใหบริการออกแบบติดตั้งระบบเครือขายแลว สายธุรกิจ NW ใหบริการหลังการขาย โดยทั่วไป
จะรับประกันระบบเครือขายเปนเวลา 1 ป โดยแบงการบริการออกเปน 2 แบบ คือ ใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาทางดานระบบ
กับทางลูกคา (Corrective maintenance) และ ใหบริการตรวจเช็คระบบ ทุก ๆ 3 เดือน (Preventive maintenance) และยัง
มีการเปดใหบริการในการทํา Maintenance กับลูกคาที่หมดระยะเวลารับประกันใน 1 ปแรก โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการเต็มรูปแบบ พรอมหมายเลขโทรศัพทดวนที่ลูกคาสามารถแจงปญหาการใชงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ลักษณะขั้นตอนการทํางานจะเปนลักษณะเดียวกับการทํางานของสายธุรกิจ SI เพียงแตผลิตภัณฑ
สวนใหญในโครงการเปนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในป 2551 มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศในอัตราสวนรอยละ 80 และสั่งซื้อสินคาในประเทศ
ในอัตราสวนรอยละ 20 โดยสินคาที่สั่งซื้อจากตางประเทศ คือ เครือขายขนาดใหญและ Backbone Switch จากบริษัท
Alcatel_Lucent สวนสินคาที่เหลือสั่งซื้อภายในประเทศ เชน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
เดอะแวลู ซิสเต็มส จํากัด และบริษัท Tyco Electronics (Thailand) Limited ในสวนการจัดหาผลิตภัณฑนั้นจะทําการจัดหา
ผลิตภัณฑ เมื่อมีการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา และไดรับใบสั่งซื้อเรียบรอยแลวเทานั้น ทําใหสายธุรกิจ NW ไมตองมีการเก็บ
สินคาคงคลังโดยไมจําเปน และ NW ยังคงเสาะหาแหลงผลิตภัณฑและสินคาใหม ๆ เพื่อสนองตอบความตองการและเปน
ทางเลือกใหม ๆ ใหกับลูกคา
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3.3 สายธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Business Intelligence Department : GBID)
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ GBI ดําเนินธุรกิจภายใตบริษัท IRCP โดยประกอบธุรกิจจัดจําหนายซอฟตแวรระบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geoinfomatics System), ซอฟตแวรสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support & Business
Intelligence) ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีขีดความสามารถรองรับ
ระบบงานในดานตาง ๆ อาทิเชน
1.

การจัดการที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน, การผังเมือง

2.

การบริหารองคกรสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น, การจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนที่ภาษี,
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ, ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

3.

ความมั่นคง, ระบบเตือนภัย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4.

การสํารวจรังวัดทางภูมิศาสตรเพื่อการผลิตแผนที่ทุกมาตราสวนจากรูปถายทางอากาศ, การแปลความ
ภาพถา ยดาวเทียมรีโมทเซนซิง เพื่อ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม, การเกษตรและ
ชลประทาน

5.

การคมนาคมขนสง, โทรคมนาคม และการพลังงาน

6.

การเงินและการธนาคาร, อสังหาริมทรัพย

ระบบ

7.

การศึกษา, การทองเที่ยว, โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยรวมขีดความสามารถหลาย ๆ ดานเขาไว
ดวยกันเพื่อใหสามารถตอบสนองตามความตองการของลูกคาหลากหลายสาขา ไดแก
•
ความสามารถทางดานภูมิศาสตร (GI) สามารถรองรับขอมูลเชิงพื้นที่ไดทุกชนิดโดยไมมีขีดจํากัดในเรื่อง
ขนาดและมาตราสวน เชน แผนที่ภูมิประเทศ รูปถายทางอากาศ ขอมูลภาพถายดาวเทียมรีโมทเซนซิง
เปนตน
• การใหบริการขอมูล GIS ( Web Mapping Service) ผานระบบเครือขาย Internet ในลักษณะ Web GIS
Applications ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยรองรับมาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium)
•
ระบบการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing System) สามารถรองรับขอมูลภาพถายดาวเทียมสํารวจ
ระยะไกลทั้งระบบเลนส, ระบบ Hyperspectral และระบบ Radar ซึ่งสามารถถายภาพไดทุกสภาพ
ภูมิอากาศ
•
ระบบนํารองดวยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ซึ่งสามารถแสดงผลตําแหนงในขณะ
เคลื่อนที่ในลักษณะพลวัต
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•

•

ระบบจัดการฐานขอมูล RDBMS (Relational Database Management System) & Data Warehouse
ซึ่งสามารถประมวลผลภายใตสถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเชน .NET, JAVA ฯลฯ โดย
สามารถทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศไดเปนอยางดี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ประจําศูนยปฏิบัติการ ซึ่งสามารถวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ในลักษณะ GBI (Geoinformatics Business Intelligence) โดยแสดงกราฟ
สถิติแบบพลวัตควบคูกับแผนที่สถานการณได

รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ GBI
ตราผลิตภัณฑ

Microimages

Cadcorp

รุน/แบบของผลิตภัณฑ
TNTmips
TNTedit
TNTview
TNTsim3D
TNTatlas
TNTlite
TNTlink
TNTsdk
SAL
TNTserver
Cadcorp SIS

คุณสมบัติ
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับองคกรทุกขนาด
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับนําเขาแกไขขอมูลเชิงพื้นที่
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับนําเสนอผลงาน 2 มิติ
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับนําเสนอผลงาน 3 มิติ
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับผลิตสื่อบนแผน CD
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับใชในการฝกอบรม
ระบบเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่จํานวนมากเขาดวยกัน
ระบบพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงานตามตองการ
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับสถาบันการศึกษา
ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขาย WWW
ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับงานแผนที่ภาษีทรัพยสิน

Cadcorp GeognoSIS.NET ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขาย WWW
Generic Logic

GLG Toolkits

Racurs

Photomod

ESRI

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยกราฟแบบพลวัต
ระบบผลิตแผนที่จากรูปถายทางอากาศและดาวเทียม

Arcview

ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับใชในการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่

ArcEditor

ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับแกไขขอมูลเชิงพื้นที่

ArcInfo

ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่

ArcPad

ระบบภูมิสารสนเทศบน Pocket PC

ArcIMS

ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับแสดงผลขอมูลบนระบบเครือขาย

ArcGISServer

ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ บนระบบเครือขาย
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นอกจากนี้ สายธุรกิจ GBI ยังใหบริการเปนที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใหบริการ
ในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาโครงการ การสํารวจรังวัดและการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม, การจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง รับจางผลิตแผนที่อยางครบวงจร ปจจุบันสายธุรกิจ GBI ไดใหบริการกับหนวยงานสําคัญๆ มากมาย
โดยไดรับความไววางใจใชบริการจากลูกคาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีตัวอยางโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
และโครงการที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน ดังตอไปนี้
โครงการที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบนั
หนวยงาน
กรมที่ดิน (บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรโครงการตนแบบระบบสารสนเทศที่ดิน)
สํ า นั ก งานป อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด (โครงการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมสํ า หรั บ
การสํารวจพืชเสพติด)
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล - DGR)
จังหวัดปทุมธานี (โครงการบูรณาการระบบเลขบานกับระบบภูมิสารสนเทศ)
เทศบาลตําบลบานนา จังหวัดนครนายก
(ระบบแผนที่ภาษี)
กรมที่ดิน
(โครงการตนแบบระบบสารสนเทศที่ดิน)

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
8.3
3.5

ป พ.ศ.

8.9

2550

8.5
1.40

2549
2549

165.07

2548

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
5.3

ป พ.ศ.

0.85
1.0
4.80

2550
2550
2549

1.20

2549

2551
2551

โครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
หนวยงาน
สํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด (โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องมือ
สํารวจพืชเสพติด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (โครงการจัดซื้อซอฟตแวร GIS )
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
(โครงการวิจัยพัฒนาทางทหาร ระยะที่ 2)
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
(โครงการบอลลูนตรวจการณพรอมอุปกรณ)

2550
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หนวยงาน
เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี (ระบบแผนที่ภาษี)
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนยพัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
(ระบบควบคุมบังคับบัญชาและแผนที่สถานการณรวม)
ศูนยรักษาความปลอดภัย บก.สส.
กรมที่ดิน (โครงการนําเขาขอมูลทะเบียนที่ดิน)
เทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฏรธานี (ระบบแผนที่ภาษี)
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลราชคาม จังหวัดอยุธยา (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลพบพระ จังหวัดตาก (ระบบแผนที่ภาษี)
เทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี (ระบบแผนที่ภาษี)
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
(โครงการวิจัยพัฒนาทางทหาร ระยะที่ 1)
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ระบบแผนที่ภาษี)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (Web mapping service)
กรมขาวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทัพภาคที่ 3
ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
1.60
2.0
5.67

ป พ.ศ.

4.80
28.50
9.99
8.41
1.00
2.99
1.90
1.85
1.82
1.21
1.58
1.12
5.2

2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2547

12.00
10.00
2.70
14.80
1.67
7.02
4.82
3.65
2.51
1.74
3.60
5.50

2547
2547
2547
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2545
2545

2549
2548
2548
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ขั้นตอนการใหบริการของสายธุรกิจ GBI ธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ มีดังตอไปนี้
1. ใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคา เพื่อสํารวจความตองการเบื้องตน สภาพขอเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความ
เปนไปไดในการสรางโครงการ
2. คัดเลือกแบบจําลองการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Geospatial Analysis Model) เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับระบบงานของลูกคา
3. ออกแบบโครงสรางของระบบงานและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศและตนแบบโปรแกรมประยุกตใชงานซึ่งสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดเตรียมตัวอยางขอมูลซึ่งสอดคลองกับแนวทางดําเนินโครงการ รวมทั้งผลที่ไดจากโครงการ เพื่อสาธิตและ
นําเสนอแกลูกคาในการพิจารณากําหนดความเหมาะสมรวมกัน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของลูกคา
5. พิจารณาความตองการของโครงการในดานตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค (TOR)
ของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตใชงาน พรอมคาใชจายในการพัฒนาระบบ
และระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการเพื่อใหลูกคานําไปวางแผนจัดงบประมาณตอไป
6. เมื่อลูกคาไดรับงบประมาณและผานกระบวนการจัดซื้อเรียบรอยแลว จึงดําเนินการสงมอบระบบอุปกรณ
ใหแกลูกคา พรอมกับทําการติดตั้งและทดสอบระบบใหเปนที่เรียบรอย
7. ดําเนินการฝกอบรมใหแกลูกคาจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
8. ใหการบริการอยางใกลชิดดวยความเปนกันเองกับลูกคาในระหวางที่อยูในชวงของการรับประกันสินคา
เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาและบริการหลังการขาย เพื่อใหสามารถขยายผลไปสูการทํา
สัญญาบํารุงรักษากับลูกคาในปตอ ไป
3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.3.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
สายธุรกิจ GBI ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ ผลิตภัณฑ
TNT Mips ของบริษัท Microimage, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ผลิตภัณฑ GLG Toolkits ของบริษัท Generic Logic,
Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ผลิตภัณฑ Cadcorp ของบริษัท Cadcorp, Ltd. จากประเทศอังกฤษ, ผลิตภัณฑ
Photomod ของบริษัท Racurs, Inc จากประเทศรัสเซีย, ผลิตภัณฑ ArcGIS ของบริษัท ESRI จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และ ผลิตภัณฑ SAS ของบริษัท SAS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสินคาของสายธุรกิจ GBI มีขีดความสามารถทางดาน
ภูมิสารสนเทศสูงมาก โดยผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลภูมิสารสนเทศผานระบบเครือขายได และสามารถนําไปประยุกตใช
งานไดอยางหลากหลาย เนื่องจากซอฟตแวรภูมิสารสนเทศของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่ไดรวมขีดความสามารถทางดาน
ภูมิสารสนเทศนานับประการเขาดวยกัน จึงมีพัฒนาการล้ําหนากวาซอฟตแวรทางดาน GIS และงานแผนที่ทั่วไป โดย
สามารถวิเคราะหเงื่อนไขเชิงพื้นที่และรองรับระบบงานไดหลากหลายสาขา จึงถูกนํามาใชประโยชนเปนเครื่องมือสนับสนุน
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การวางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร (Decision Support System) ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดมีการพัฒนาเมนูคําสั่งและ
คูมือการใชงานเปนภาษาไทยทําใหใชงานไดงาย โดยมีราคาที่ต่ํากวาสินคาคูแขงในแงของประสิทธิภาพโดยรวม ในปจจุบัน
ไดมีการนําไปใชงานอยางแพรหลายกวา 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สายธุรกิจ GBI เนนการใหคําแนะนําปรึกษากับ
ลูกคาอยางใกลชิดในการออกแบบสรางโครงการและการวางแผนงบประมาณอยางเหมาะสม โดยเสนองานใหแกลูกคา
ในลักษณะครบวงจร (Total Solutions) ประกอบดวยอุปกรณฮารดแวร, ระบบเครือขายและการรักษาความปลอดภัย,
ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมประยุกตใชงานและระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสนอแนวทางพัฒนา
ระบบงาน, การใหบริการนําเขาและจัดทํา (Data Capture & Data Entry) ขอมูลเชิงพื้นที่ของโครงการทั้งหมด
ทางทีมงานมีจุดเดน คือ การจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนที่มีประสบการณในดานเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศมาอยางยาวนานและไดผานงานโครงการขนาดใหญมาทุกระดับ โดยทีมงานที่ไดรับการอบรมอยางตอเนื่องจาก
ผูพัฒนาสินคาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีขีดความสามารถสูงในแงของการบูรณาการระบบ GIS ตางชนิดกัน เขา
ดวยกัน จึงสามารถใหคําปรึกษาและทําการวิเคราะหแกไขปญหาดานเทคนิคใหกับลูกคาไดอยางทันทวงที ซึ่งถือเปนขอ
ไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้งการมีทีมงานผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงาน (Expertized Application Development
Team) ที่สามารถใหการสนับสนุนดานการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ทีมงานผูเชี่ยวชาญในการวางระบบศูนยปฏิบัติการ (Operation Center), การจัดการระบบเครือขาย (Network
Management) พรอมดวยระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งสามารถสรางระบบงาน
สารสนเทศอยางครบวงจร (Turnkey System) และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกระดับไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ในบางโครงการที่มีขนาดใหญซึ่งจําเปนจะตองมีการออกแบบพิเศษในลักษณะของการบูรณาการระบบอุปกรณ
ตาง ๆ เขาดวยกัน ก็จะมีการพัฒนาโครงการรวมกับกลุมพันธมิตรที่มีผลิตภัณฑสนับสนุนตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
รวมกันออกแบบระบบงานโครงการในเชิงบูรณาการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่อีกดวย
นอกจากมีทีมงานที่พรอมใหบริการกับลูกคาไดทุกระดับแลว สายธุรกิจ GBI ยังมีซอฟตแวรระบบ
ภูมิสารสนเทศสําหรับใชในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปน Freeware ถูกตองตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑหลัก พรอมดวยคูมือการใชงานภาษาไทยโดยละเอียด ซึ่งสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรและคูมือ
การใชงานนี้ไดจาก Web Site ของ IRCP และจากผูผลิตซอฟตแวรโดยตรง ทําใหลูกคาสามารถประหยัดคาใชจายเบื้องตน
ในการพัฒนาบุคลากรเปนอันมาก และยังมีโอกาสทดสอบประสิทธิภาพในการใชงานดวยตนเอง อันจะทําใหลูกคามี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาของทางสายธุรกิจ GBI ไดดียิ่งขึ้น
(2) ดานพนักงาน
พนักงานในทีมงานมีประสบการณทางดานภูมิสารสนเทศมาอยางยาวนาน โดยมีขีดความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดอยางหลากหลายในทุกสาขา อีกทั้งยังมี
ความพรอมในการใหบริการโดยที่มีการประสานงานและรวมมือกับลูกคาอยางใกลชิด ไดแก การจัดทําโครงการนํารอง
(Pilot Project) เพื่อเตรียมการสรางสรรคผลงานที่ดีซึ่งสามารถยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตลอดจนความมุงมั่น
ในการใหบริการลูกคาอยางเต็มความสามารถ
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(3) ดานประชาสัมพันธ
สายธุรกิจ GBI ไดเสริมชองทางการจัดจําหนายในวงกวางดวยการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ที่มีชื่อเสียง, สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา
รวมทั้งความรว มมืออยางใกลชิดในการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภ าค ทําใหสามารถเขา ถึง กลุมลูกคาที่มี
ความตองการโดยตรงไดเปนอยางดี เชน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การออกงานนิทรรศการ การจัดการฝกอบรม
การประชาสัมพันธบน Web Site ของ IRCP เปนตน นอกจากนี้ สายธุรกิจ GBI ไดทําการผลิตสื่อตัวอยางของการประยุกตใช
ระบบภูมิสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ลงบนแผนซีดีรอม ซึ่งสามารถผลิตแผนดังกลาวไดเปนจํานวนมากในการเผยแพร
ประชาสัมพันธโดยแจกจายใหกับลูกคาที่มีความสําคัญ เพื่อนําไปทดลองใชงานตัวอยางกอน ซึ่งสามารถสรางความสนใจ
ใหแกลูกคาตอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
กลุมลูกคาสวนใหญ คือ หนวยงานราชการตามกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานสวน
ทองถิ่น และหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน เนื่องจากธุรกิจภูมิสารสนเทศมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการขอมูล
เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะปจจุบันนี้ นโยบายภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณซึ่งใหความสําคัญกับการลงทุนในภาคบริการลงไปสู
หนวยงานในระดับรากหญาทั่วประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวของกับฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานของประเทศ (National
Spatial Data Infrastructure) ซึ่งหนวยงานเหลานี้ตองการนําขอมูลเชิงพื้นที่ไปใชในการวิเคราะหและการวางแผนกําหนด
นโยบายเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรางผลประโยชนกลับมายังภาครัฐ และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนทางดานภูมิสารสนเทศของ
ภาครัฐยังคงมีอัตราขยายตัวที่ดีในปจจุบัน ทั้งนี้ ดวยการที่มีผลงานเปนที่ประจักษแลวในสวนราชการตาง ๆ จึงทําใหสาย
ธุรกิจ GBI สามารถนํามาใชอางอิงเพื่อขยายฐานการตลาดตอไปยังลูกคาเปาหมายกลุมอื่น ๆ โดยในป พ.ศ. 2551
ประมาณการสัดสวนรายไดของทางสายธุรกิจ GBI แยกตามกลุมลูกคา เปนดังนี้
กลุมลูกคา
National Security
Cadastral & Utilities
Local Administrations & Operation Center
Natural Resources, Agicultures, Environment
Finance & Banking
Communications & Energy
Education, Religion, Tourism

ประมาณรอยละ
20
20
20
15
10
10
5
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สําหรับการเขาถึงลูกคาในภาครัฐบาลนั้น สายธุรกิจ GBI จะเขาไปทําการเสนอขายโครงการโดยอาศัย
การดําเนินกิจกรรมในลักษณะโครงการนํารองรวมกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อเปนการทดสอบประสิทธิภาพของสินคาวา
ตรงตามภารกิจของหนวยงานเบื้องตน เพื่อนําไปสูการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการตอไป
สวนภาคเอกชนจะเนนกลยุทธการขายตรงกับกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ โดยจัดทีมงานผูเชี่ยวชาญเพื่อ
เตรียมการสาธิตและนําเสนอตัวอยางผลงานที่เคยดําเนินการมาแลววาสอดคลองกับภารกิจและความตองการลูกคา ทั้งนี้
เพื่อใหลูกคาสามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
3.3.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ปจจุบันนโยบายภาครัฐยังไดเนนใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศ
เชิงพื้นที่มาชวยสนับสนุนการวางแผนและกําหนดนโยบาย ตลอดจนการแกไขปญหาดานตาง ๆ ของประเทศ เพื่อทําให
การบริหารราชการ, การบริหารจัดการทรัพยากรและการใหบริการของหนวยงานภาครัฐทุกระดับบังเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถแขงขันกับผูอื่นได นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายสาธารณะที่จําเปนจะตองอาศัยขอมูลโครงสราง
พื้นฐานจากระบบภูมิสารสนเทศ จึงสงผลใหหนวยงานราชการตาง ๆ ตั้งแตระดับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ทองถิ่นทั่วประเทศ จึงมีความตองการนําเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและขอมูลเชิงพื้นที่มาชวยในการวางแผนกําหนด
นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และสงผลใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
ในสวนของภาวะการแขงขันคาดวาจะมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตยังคงอยูในวงจํากัดเฉพาะกลุม
ธุรกิจขนาดใหญในเชิง System Integrator โดยในการแขงขันของธุรกิจภูมิสารสนเทศจําเปนจะตองอาศัยผลิตภัณฑที่มี
ประสิทธิภาพสูง เปนสินคาที่มีชื่อเสียง, มีมาตรฐาน และไดรับการยอมรับในวงกวาง ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุน
จากบริษัทฯ มีวิสัยทัศน และมีศักยภาพความพรอมทั้งในแงของความมั่นคงทางดานการเงิน และความเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอีกดว ย รวมทั้งจะตองมีทีมงานที่มีประสบการณในดานการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศ
มาอยางยาวนาน จึงจะมีความชํานาญ และสามารถผลักดันธุรกิจดังกลาวใหกาวหนาตอไปไดในสถานการณปจจุบัน
ทั้งนี้ โอกาสในการขยายธุรกิจยังมีอีกมาก เนื่องจากนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น
ของภาครัฐ ไดมีการขยายการลงทุนในภาคบริการดานตาง ๆ ไปสูระดับภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อใหสามารถแขงขันกับภาค
ธุรกิจเอกชน อีกทั้งรัฐบาลยังไดมีการลงทุนสงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ Theos ขึ้นสูวงโคจรในอนาคตอันใกลนี้
เพื่อจะทําการผลิตขอมูลภาพถายดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สนับสนุนใหแกหนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ยอมจะทําใหเกิดความแพรหลายของการใชงานขอมูลเชิงพื้นที่ออกไปสูหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหนวยงานเหลานั้นยอมจําเปนจะตองอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือใน
การประยุกตใชงานรวมกับขอมูลดังกลาวเปนจํานวนมาก
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แนวโนมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมมีแนวโนมสดใส โดยมีปจจัยสนับสนุน คือ นโยบายรัฐบาลที่ไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐใน
ระดับตาง ๆ ไดมีการจัดทําขอมูลแผนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดวยมาตราสวน 1:4000 เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดใชงานฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถพัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดสะดวก โดยอาศัยเทคโนโลยี
ระบบบภูมิสารสนเทศ ดังนั้น ตลาดในอนาคตจะยังคงมีการขยายตัวอีกตอไปโดยอาศัยภาครัฐเปนแกนหลักในการผลักดัน
ใหมีการใชประโยชนขอมูลเชิงพื้นที่ในภารกิจตาง ๆ ของสวนราชการทุกระดับทั่วประเทศ
3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในการจัดหาผลิตภัณฑที่เปนฮารดแวรและซอฟตแวรนั้น แบงออกไดดังนี้
(1) กลุมผลิตภัณฑที่สั่งสินคาจากผูผลิตในตางประเทศ ไดแก ซอฟตแวร TNTMips จากบริษัท
Microimages, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซอฟตแวร GLG Toolkits จากบริษัท Generic Logic, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซอฟตแวร Cadcorp ของบริษัท Cadcorp, Ltd. จากประเทศอังกฤษ ซอฟตแวร Photomod จากบริษัท Racurs, Inc.
ประเทศรัสเซีย ผลิตภัณฑ ArcGIS ของบริษัท ESRI จากประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ SAS ของบริษัท SAS จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนรอยละ 40
(2) กลุมผลิตภัณฑที่สั่งสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑดาน
ซอฟตแวร หรือฮารดแวรตาง ๆ จาก บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิวเล็ต แพ็คการด (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอสไอเอส จํากัด บริษัท อินแกรม จํากัด บริษัท แวลลูซิสเต็มส จํากัด บริษัท ไซทเพรพาเรชั่น จํากัด ฯลฯ มีสัดสวน
รอยละ 60
นอกจากนี้ ทางสายงานยังมีกลุมผลิตภัณฑที่เปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรที่ไดรับการออกแบบพัฒนา
เฉพาะกิจตามความตองการของลูกคา จะแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
•
ซอฟตแวรประยุกตใชงานดานภูมิสารสนเทศ จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GBI เปนผูพัฒนาเอง
•
ซอฟตแวรพัฒนาระบบบริหารงานดาน MIS จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GBI และทีมงานจากบริษัท
ในเครือ เปนผูพัฒนารวมกัน
•
ซอฟตแวรและฮารดแวรที่เปนการออกแบบพิเศษ จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GBI รวมกับพันธมิตรคูคา
ที่มีขีดความสามารถดานวิจัยและพัฒนาเปนผูพัฒนารวมกัน
•
การวางระบบเครือขาย LAN / WAN จะใชทีมงานบริษัทในเครือ เปนผูวางแผนออกแบบและพัฒนาระบบ
รวมกัน
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3.4.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจภูมิสารสนเทศ
(1)

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท Microimages, Inc.

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

(2)

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท Envitec Co.,Ltd.

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท Microimages, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมมี
1 มีนาคม 2545
2 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 2 ป ถาฝายใดฝายหนึ่งไมแจง
เอกสารยกเลิก
ไมมี
1. เปนสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา TNTmips, TNTedit,TNTview,
TNTatlas, TNTlite, TNTlink, TNTsdk และ TNTserver
2. การบอกเลิกสัญญา โดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนากอน 30 วัน
กอนวันครบอายุของสัญญา

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท Envitec Co., Ltd. ประเทศไทย
ไมมี
9 กรกฏาคม 2547
2 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 2 ป ถาฝายใดฝายหนึ่งไมแจง
เอกสารยกเลิก
ไมมี
1. เปนสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา Cadcorp SIS, Cadcorp
GeognoSIS.NET
2. การบอกเลิกสัญญา โดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนากอน 30 วัน
กอนวันครบอายุของสัญญา
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(3)

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท Generic Logic, Inc.

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท Generic Logic, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมมี
19 มกราคม 2548
1 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ถาฝายใดฝายหนึ่งไมแจง
เอกสารยกเลิก
ไมมี
1. เปนสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา GLG Toolkits
2. การบอกเลิกสัญญา โดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนากอน 30 วัน
กอนวันครบอายุของสัญญา
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3.4 สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร (Authorized Replicator Business Department : AR)
3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ AR ดําเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวรใหกับ Microsoft
ประเภทรับจางผลิต OEM ของ Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัทฯ เปนผูจัดหาวัตถุดิบ จัดทําโปรแกรมที่ไดรับจาก Microsoft
จากนั้นสงโปรแกรมไปใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft เปนผูลงโปรแกรมใสแผนซีดี แลวนําแผนซีดีนั้นกลับมาปด
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) ที่ทําจากเทคโนโลยีของ Microsoft โดยเฉพาะ และใชเครื่องจักร
ที่ Microsoft กําหนด ซึ่งการใสรหัสลงในฉลากรักษาความปลอดภัยนี้ถือเปนขั้นตอนในการผลิตซ้ําซอฟตแวร หากไมมีรหัส
จะไมสามารถใชโปรแกรมได หลังจากนั้นทําการบรรจุหีบหอและจําหนาย ปจจุบันทางสายธุรกิจ AR เปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวร
ใหกับ Microsoft แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมานานกวา 15 ป
นอกจากการบริการรับจางผลิตซ้ําซอฟตแวรใหกับลูกคาแลว สายธุรกิจ AR ยังใหบริการทางดานงานพิมพ
เครื่องหมายหรือตราสินคาบนวัตถุผิวโคง เชน แปนพิมพคียบอรด แกวหรือพลาสติก ตามที่ลูกคากําหนด การใหบริการทําซ้ํา
โปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5 นิ้ว เชน แผนไดรฟเวอร (driver) เปนตน และมีการใหบริการทําเมนูภาษาไทย
(Localization) สําหรับกลองดิจิตอลแบรนดดังจากญี่ปุนอีกดวย
3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
สัดสวนรายไดของทางสายธุรกิจ AR ในป 2550 สวนใหญมาจากการผลิตซ้ําซอฟตแวรของ Microsoft
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 85 ในขณะที่งานพิมพเครื่องหมายหรือตราสินคาบนวัตถุผิวโคงมีการเติบโตที่ลดลงเล็กนอย
โดยมีสัดสวนอยูเปนรอยละ 2 การทําซ้ําโปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5 นิ้ว มีสัดสวนรายไดเติบโตเล็กนอยที่รอยละ 3
และการใหบริการทําเมนูภาษาไทยสําหรับกลองดิจิตอล ซึ่งเปนสายผลิตภัณฑใหมนั้นมีการเติบโตอยางโดดเดนชัดเจน
ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนรายไดที่รอยละ 10 ดังนั้น ทางสายธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุงเนนงานทางดานการผลิตซ้ํา
ซอฟตแวรของ Microsoft เปนแกน และคาดหวังสรางการเติบโตของกําไรจากสายผลิตภัณฑการพิมพบนวัตถุผิวโคง
และการทําเมนูภาษาไทยสําหรับกลองดิจิตอล ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 20 ในป 2551 โดยเนน
การผลิตไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่ลูกคากําหนด มีบริการหลังการขาย นอกจากนี้ สายธุรกิจ AR ไดจัด
ใหมีขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ไดมาตรฐาน และมีการจัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจจากลูกคาอยางสม่ําเสมอ โดยโรงงานที่ผลิตเปนโรงงานที่ไดมาตรฐานผานการตรวจสอบ
ทั้งจาก Microsoft และบริษัทผูใหการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000:2000
3.4.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
สายธุรกิจ AR เนนการใหบริการผลิตสินคาและการใหบริการที่มีคุณภาพสูงโดยทางสายธุรกิจ AR
ไดรับการอัพเกรดใบรับรองดานคุณภาพจาก ISO 9002 version 1994 เปน ISO 9000:2000 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546
ซึ่งเปนมาตรฐานของ NAC (National Accreditation Council) และ UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
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โดยไดรับการรับรองมาตรฐานครอบคลุมทุกสวนการผลิตทั้งในดานการผลิตซ้ําซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์และดานวัสดุหีบหอ
(Duplication of license software and computer packing accessories) รวมถึงการสกรีนเครื่องหมายบนวัตถุผิวโคง
(PAD Printing) ดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Evaluation) จาก Microsoft
จนไดรับรางวัล Commitment to Excellence ประจําป 2004 และไดรางวัล System Builder Channel AR Performance
Award ทุกเดือนตลอดป 2550 ที่ผานมา ซึ่งเปนเครื่องยืนยันคุณภาพและความพึงพอใจของ Microsoft ที่มีตอบริษัทไดเปน
อยางดี
ทางสายธุรกิจ AR มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Level)
ทุกป โดยทําแบบสอบถามไปถึงลูกคาโดยตรงเพื่อใหคะแนนในหัวขอตาง ๆ ที่ทางสายธุรกิจ AR คาดวาเปนปจจัยสําคัญ
เชน คุณภาพสินคา ราคา การจัดสงและการใหบริการ เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให
ลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการสํารวจตลอดป 2550 ที่ผานมาพบวา ลูกคามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ ดี ถึง
ดีมาก เฉลี่ยถึงรอยละ 95
เนื่องจากสายธุรกิจ AR ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตซ้ําซอฟตแวรของ Microsoft ซึ่งขายใหกับ
ลูกคาตามที่ Microsoft เปนผูกําหนดให โดย Microsoft จะเปนผูมอบหมายนโยบายใหกับ Microsoft Corporation ประเทศ
ไทยซึ่งเปนตัวแทนในประเทศเพื่อใหเปนผูกําหนดนโยบายทางดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหม รวมถึงการปราบปราม
ซอฟตแวรที่ผิดกฎหมายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น นโยบายการตลาดสวนใหญจะถูกกําหนดโดย Microsoft โดยหากในปใด
ทาง Microsoft มีนโยบายการปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์อยางเขมงวด ก็จะสงผลใหรายไดของสายธุรกิจโตตามไป
ดวย ในขณะเดียวกัน สําหรับผลิตภัณฑหรือรุนสินคาของ Microsoft ซึ่งมีออกมาใหมเปนระยะเพื่อกระตุนและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา สายธุรกิจ AR ก็จะไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวรเหลานั้น ทําใหสายธุรกิจ AR
สามารถผลิตผลิตภัณฑไดหลากหลายและมียอดขายเพิ่มขึ้น อยางเชน ในชวงตนป พ.ศ. 2551 นี้ ทาง Microsoft
Corporation ประเทศไทย ไดออกผลิตภัณฑใหมในตระกูล Windows 2008 Server และ Windows Vista SP1 เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
(2) ดานการลดตนทุนการผลิต
บริษัทฯ มีการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft กําหนด ในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณของ
เสียโดยรวมต่ํากวา 200 PPM (200 ชิ้นตอ 1,000,000 ชิ้น) เชนเดิม ซึ่งของเสียในการผลิต เชน กาวเปอนบนแผนซีดี หรือ
ฉลากกันปลอมหรือบรรจุภัณฑไมสมบูรณ เปนตน โดยในป พ.ศ. 2551 ยังคงเปาหมายที่จะลดของเสียลงใหต่ํากวา 200
PPM เนื่องจากในชวงตนป 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนการใหมบางสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑของ
ไมโครซอฟตเพื่อปองกันการปลอมแปลง ทําใหขั้นตอนการผลิตอาจยุงยากขึ้นมาบาง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดของเสียเพิ่มขึ้น
ในชวงดังกลาวได จึงมิไดปรับเปลี่ยนเปาหมายจากปที่ผานมา โดยปจจัยสําคัญ คือ พนักงานที่เกี่ยวของในแตละขบวนการ
จะตองไดรับการฝกอบรมใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีการปรับปรุงขบวนการในการผลิต
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น ในขณะที่ของเสียลดลง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดดําเนินการตามแผนการลดตนทุนวัตถุดิบลง โดยยังคงเปาหมายไวที่ 3% ตอจากปที่ผานมา ทั้งนี้ ในป 2550
สามารถทําได 3.08% ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการที่เงินบาทแข็งคาขึ้นมาก หากวัดการลดตนทุนจากวัตถุดิบเฉพาะผลจาก
ปจจัยหลัก ๆ เชน การสั่งซื้อเปนปริมาณสูงตอครั้ง เพื่อใหมีความประหยัดตอขนาดยังทําไดไมคอยดี โดยมีสาเหตุมาจาก
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การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑบอย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งจะมีตนทุนคงที่ (Fix Cost) อยูแลว ทั้งนี้ ทุกเปาหมายมี
การติดตามและจัดเก็บเปนดัชนีชี้วัด (KPI) อยางตอเนื่อง เปนระบบ และสอดคลองกับนโยบายโดยรวมของบริษัทฯ ทําให
มั่นใจไดวาตนทุนการผลิตสามารถลดลงไดอยางแนนอน
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
สําหรับซอฟตแวรของ Microsoft ทางสายธุรกิจ AR จะจําหนายใหเฉพาะลูกคาที่ Microsoft เปนผูกําหนดให
เทานั้น โดยแบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ
(1) DSP (Delivery Service Partner) คือบริษัทที่เปนตัวแทนกระจายสินคาของ Microsoft ซึ่งใน
ประเทศไทยมี 2 บริษัท โดย DSP เหลานี้จะขายสินคาใหกับกลุมลูกคาหลัก 2 กลุมคือ กลุมบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรใน
ประเทศ (PC OEMers) ที่ไมไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft และกลุมองคกรตาง ๆ ที่ตองการซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองของ Microsoft โดยในป 2550 สายธุรกิจ AR มีสดั สวนรายไดจาก DSP ประมาณรอยละ 71
(2) บริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร ในประเทศ (PC OEMers) ที่ไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft
USA ซึ่งในปจจุบันมีลูกคาที่ Microsoft เปนผูกําหนดจํานวน 2 บริษัท โดยในป 2550 มีสัดสวนรายไดจากลูกคากลุมนี้
รอยละ 29
สวนงานดานการพิมพเครื่องหมายหรือตราสินคาบนวัตถุผิวโคง สวนใหญเปนการใหบริการกับกลุมของ
ลูกคา Microsoft เชน งานการพิมพตัวหนังสือภาษาไทยลงบนแปนพิมพ เปนตน นอกจากนี้ อาจจะมีลูกคาเพิ่มเติม คือ
ผูผลิตเครื่องภายในประเทศที่ตองการพิมพตราสินคาของตัวเอง ในสวนการทําซ้ําโปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5 นิ้ว
เปนการใหบริการกับกลุมลูกคาทั่วไป โดยไมมีกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง
สําหรับสายผลิตภัณ ฑใหมที่ใ หบริการทําเมนูภาษาไทยนั้น จะเนนใหบริการเฉพาะบริษัทผูผลิตกลอ ง
ดิจิตอล ที่ยังไมมีเมนูเปนภาษาไทย ซึ่ง มีไมมากราย แตจะเนนลูกคาเปนราย ๆ โดยคาดหวังรายไดจากปริมาณกลอ ง
ที่จําหนายไดตอป ซึ่งป 2550 ที่ผานมาเติบโตขึ้นมากอยางชัดเจน เนื่องจากผูผลิตเจาของแบรนดมีนโยบายจัดทําเมนู
ภาษาไทยเกือบทุกรุน (มากกวารอยละ 90 ของจํานวนรุนที่มอี ยู) และรุนที่ทําเปนรุนที่นิยมสําหรับผูบริโภคระดับกลางถึงลาง
ทําใหปริมาณกลองที่จะตองอัพเกรดเมนูภาษาไทยสูงตามไปดวย
3.4.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต ของ Microsoft เปนสินคาที่มีผูใชงานสูงสุดในตลาด
ซอฟตแวรของประเทศไทย และเนื่องจากทางสายธุรกิจ AR ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวรของ Microsoft เพียง
รายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น ปจจุบันบริษัทฯ ครองตลาด 100 % สําหรับสินคาที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม ลูกคา
ในประเทศไทยมีทางเลือกที่จะซื้อสินคาจากผูผลิตซ้ําซอฟตแวรประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft
คือ บริษัท International Press Softcom Limited และ Mentor Media Limited แตสายธุรกิจ AR มีความไดเปรียบทางดาน
สถานที่ตั้งโรงงานผลิตซ้ํา และบรรจุหีบหอที่อยูในประเทศไทย ทําใหไมตองเสียคาขนสงจากตางประเทศและไมมีคาภาษี
อากรสําหรับการนําเขาจากตางประเทศ อีกทั้งในป 2550 ไมโครซอฟตไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการธุรกิจของกลุม
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DSP ซึ่งจะทําใหบริษัทในกลุม DSP นี้สตอคสินคานอยลง จะทําใหปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งลดลง และสงผลให
คาขนสงตอหนวยสูงขึ้นอีกหากนําเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีคูแขงทางออมที่สําคัญ คือ ซอฟตแวรละเมิด
ลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาที่ถูกกวาและครองสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 80
แนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตซ้ําซอฟตแวร
จากการที่ซอฟตแวรที่ผลิตซ้ําเปนซอฟตแวรของ Microsoft ทั้งระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต
ซึ่งผลิตใหกับ OEMERS และ DSP โดยตรง เปนซอฟตแวรที่ครองสวนแบงการตลาดอันดับหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณา
ยอดขายซอฟตแ วรจึงสามารถพิ จารณาไดจากยอดขายของจํานวนเครื่องคอมพิว เตอรที่ จํา หนายในประเทศเป นหลั ก
โดยในชวงป 2545 – 2550 มีอัตราการเติบโตของตลาดพีซีไมต่ํากวาปละ 10-20% ดังนั้น คาดวาในป 2551 อัตราการเติบโต
ก็จะอยูในราว 10% ขึ้นไป ซึ่งจะสงผลใหการเติบโตของหนวยงานผลิตซ้ําซอฟตแวรมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
นอกจากนั้น ในชวงป 2545-2547 ทางการไดมีมาตรการในการปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ ทําให
ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวลดลงอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะสงผลดีตอตลาดซอฟตแวรและธุรกิจผลิตซ้ําซอฟตแวรของ
สายธุรกิจ AR โดยรวม
3.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ทางสายธุรกิจ AR เปนผูรับจางผลิตซ้ําซอฟตแวรใหกับ Microsoft และสายธุรกิจ ISD โดยมีขั้นตอนการทํางาน
และการจัดหาผลิตภัณฑ ดังนี้
1
Microsoft

2
สายธุรกิจ AR

โรงงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก Microsoft

3
4

ลูกคาของสายธุรกิจ AR

1. Microsoft เปนผูสงโปรแกรมตนฉบับใหกับทางสายธุรกิจ AR และทางสายธุรกิจ AR เปนผูจัดทํา
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) และจัดหาวัตถุดิบสวนตาง ๆ ที่เหลือ เชน แผนซีดี กลองพลาสติก
และหีบหอ เปนตน เพื่อประกอบเปนโปรแกรมสําเร็จรูปตามความตองการของลูกคา
2. สายธุรกิจ AR เปนผูจัดสงโปรแกรมใหกับโรงงานประเทศสิงคโปรที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft
ใหเปนผูลงโปรแกรมลงแผนซีดีหรือโรงงานที่ไววางใจเปนผูลงโปรแกรมใสแผนซีดี
3. โรงงานที่ลงโปรแกรมสงแผนซีดีกลับมาที่สายธุรกิจ AR เพื่อทําการผลิตซ้ําซอฟตแวรโดยการปด
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบหอ และตรวจสอบคุณภาพกอนสงสินคาใหลูกคา
4. สายธุรกิจ AR สงโปรแกรมสําเร็จรูปใหกับลูกคา
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ปจจุบันโรงงานการผลิตซ้ําซอฟตแวรตั้งอยูบนถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เปนอาคารพาณิชย 1 คูหา
4 ชั้น โดยมีชุดสายการผลิตสั่งซื้อโดยตรงจาก Microsoft คือ เครื่องพิมพ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on
Demand) จํานวน 1 สายการผลิต
สวนเครื่องจักรที่สั่งซื้อในประเทศ ไดแก เครื่องอบหอสินคาจํานวน 2 เครื่อง เครื่องทําซ้ําโปรแกรมลงแผน
Diskette ขนาด 3.5 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง และเครื่องสกรีนบนวัตถุผิวโคง 1 เครื่อง โดยมีบุคลากรในสายธุรกิจ AR ทั้งหมด
11 คน มีกําลังการผลิตซอฟตแวรและปริมาณการผลิตจริงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปตามความตองการของตลาด ดังแสดงใน
ตาราง
หัวขอ
กําลังการผลิต (จํานวนแผน)
ปริมาณการผลิตจริง (จํานวนแผน)

ป 2547
260,000
186,159

ป 2548
260,000
96,654

ป 2549
260,000
132,106

ป 2550
260,000
164,963

สําหรับนโยบายการผลิตที่สําคัญคือ เมื่อไดรับคําสั่งซื้อของผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจาก
Microsoft แลวจึงจะทําการผลิต และทําการจัดสงภายใน 1-2 วัน สําหรับสินคาที่มีสายการผลิตอยูแลว สวนสินคาที่ไมมี
สายการผลิต เชน ผลิตภัณฑใหมจะกําหนดเสร็จภายใน 7 วัน
การจัดหาวัตถุดิบ จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสูงปองกันการปลอมแปลง
ตองสั่งซื้อจากผูขายที่ Microsoft เปนผูกําหนดใหเทานั้น ไดแก
• แผนซีดี มีการสั่งซื้อจากบริษัท 2 บริษัท คือ บริษัทที่ประเทศสิงคโปร 1 บริษัท และบริษัทในประเทศ
ญี่ปุน 1 บริษัท
• ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศ
อังกฤษ โดยติดตอผานสํานักงานสาขาในมาเลเซีย
สวนวัตถุดิบที่ไมจําเปนตองซื้อจากผูผลิตที่ Microsoft กําหนด ไดแก สิ่งพิมพและหีบหอ โดยจะสั่งซื้อจาก
ภายในประเทศไทย โดยมีสัดสวนตนทุนของวัตถุดิบในป พ.ศ. 2546-2550 แสดงดังตารางดานลาง
(หนวย : รอยละ)
วัตถุดิบ
ป 2547
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม+แผนซีดี+สิ่งพิมพ
90
90
90
90
เชน แผนพับ คูมือ
อื่น ๆ
10
10
10
10
รวม
100
100
100
100
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ทั้งนี้ สัดสวนของการซื้อวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศและในประเทศ ป พ.ศ. 2546-2549
เปนดังนี้
แหลงที่มาวัตถุดิบ
ตางประเทศ
ในประเทศ
รวม

ป 2547
55
45
100

ป 2548
70
30
100

ป 2549
70
30
100

(หนวย : รอยละ)
ป 2550
65
35
100

หมายเหตุ สัดสวนการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศในป 2545 ถึง ป 2547 มีสัดสวนที่ลดลง แตในป
2548 ถึง ป 2549 กลับสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของวัตถุดิบ ซึ่งกําหนดโดยไมโครซอฟต มีการลด
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตลงแตวัตถุดิบสวนใหญที่ลดลงเปน วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตาม สัดสวนการพึ่งพา
วัตถุดิบจากตางประเทศกลับลดลงอีกเล็กนอยในป 2550 เนื่องจากมีผลิตภัณฑใหมคือ Microsoft Office รุนใหมที่มีการใช
วัตถุดิบในประเทศในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
3.4.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร
(1)

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กับ บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000027846
1 กันยายน 2549
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2551
ไมมี
เปนสัญญาที่ระบุขอตกลงในการผลิตซ้ําซอฟตแวรและการใหบริการทั่วไปไมเกี่ยวของกับ
ชองทางการจัดจําหนาย โดยชองทางการจัดจําหนายจะถูกแยกสัญญาออกเปน 2 กลุม
ตามรายละเอียดของสัญญา 2 ฉบับขางลาง
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(2)

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กับ บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

(3)

บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000028100
1 กรกฎาคม 2550
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2551
ไมมี
1. เปนผูผลิตเฉพาะสินคาประเภท OEM ไดแก ซอฟตแวรปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรประยุกต โดยขายใหแกกลุมลูกคาที่เปนผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับ
อนุญาตโดยตรงจากไมโครซอฟต (Name Account) ที่อยูในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สวนการขายวัตถุดิบ
สามารถขายใหกับผูผลิตประเภทเดียวกันในตางประเทศได
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กับ บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000028258
1 กรกฎาคม 2550
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2551
ไมมี
1. เปนผูผลิตเฉพาะสินคาประเภท OEM ไดแก ซอฟตแวรปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรประยุกต โดยขายใหแกกลุมลูกคาที่เปนผูกระจายสินคา DSP ที่ไดรับอนุญาต
จากไมโครซอฟต (Delivery Service Partner) ที่อยูในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สวนการขายวัตถุดิบสามารถขาย
ใหกับผูผลิตประเภทเดียวกันในตางประเทศได
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนา อยางนอย 60 วัน
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3.5 ธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทผลิตภัณฑระดับองคกร
(Professional Products Distribution Business Department : PD)
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นชองทางธุรกิจในตลาดสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการเติบโต
สู งในอนาคต จึ งจั ดตั้ งสายธุ รกิ จช องทางจั ดจํ าหน ายสิ นค าไอที และอุ ปกรณ เครื อข ายประเภทผลิ ตภั ณฑ ร ะดั บ องค ก ร
(Enterprise Products) ใหชื่อสายธุรกิจนี้วา Professional Products Distribution Business Department หรือ PD ขึ้นมา
โดยสายธุรกิจ PD ดําเนินงานโดย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ITDC) เพื่อดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาไอที
และอุปกรณเครือขายสําหรับตลาดลูกคาองคกร (Corporate Customer) โดยเนนเนื้อหาของธุรกิจเพื่อใหเกิดการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการจัดจําหนายใหมากขึ้น เนนการใหบริการสนับสนุนกอนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็ง
และปดจุดบกพรอง ตลอดจนสรางการบริการและโซลูชั่นใหม ๆ ใหกับดีลเลอร เชน การใหขอมูลสินคาทั้งขอมูลเทคนิคและ
ขอมูลเฉพาะของสินคา (Technical Information and Specification) การรวมกับดีลเลอรในการนําเสนอสินคาและปดการ
ขาย การใหคําปรึกษา (Consultancy) และออกแบบระบบ (System Design) การใหการสนับสนุนในดานอุปกรณและ
บุคลากรในการทําการทดสอบการใชงานสินคา (Proof of Concept or Product Testing) การมีสต็อคสินคาเพื่อลด
ระยะเวลาการสงสินคาใหกับลูกคา การบริการติดตั้งอุปกรณและระบบงาน การใหการอบรมดานเทคนิคของสินคาเปน
ภาษาไทยใหแก
ดีลเลอรและลูกคา การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินคาและโซลูชั่น การบริการ การซอมบํารุง ตลอดจนการมีอุปกรณทดแทน
ในชวงเวลาการซอมอุปกรณ เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากผูผลิตสินคาชั้นนําระดับโลกหลายบริษัท
ใหเปนผูจัดจําหนายสินคาให ซึ่งสินคาที่มีอยูแบงไดเปนกลุม ดังนี้
•
•
•
•
•
•

สินคากลุม Networking and Network Infrastructure
สินคากลุม Storage and Backup Solution
สินคากลุม IT Security
สินคากลุม Network Performance Improvement Solution
สินคากลุม Uninterrupted Power Supply
สินคาดานบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การอบรม และดูแลรักษาอุปกรณ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการเพื่อสนับสนุนการขาย เชน

•
•
•
•
•

การอบรมดานเทคนิคใหกับดีลเลอร
การใหคําปรึกษาและออกแบบระบบ
การบริการชวยหาสินคาเพิ่มเติมใหระบบที่นําเสนอใหครบถวนตามความตองการลูกคา
บริการดานการสนับสนุนดานเทคนิคกอนการขายและการสาธิตสินคา (PoC)
การรวมทําการตลาดกับดีลเลอร
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รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.5.1.1 Networking and Network Infrastructure
ผลิตภัณฑกลุมนี้ประกอบดวยอุปกรณเครือขายพื้นฐาน ไดแก
3.5.1.1.1 Enterasys Networks เปนอุปกรณเครือขายประเภท Switch ระบบการบริหารระบบ
อุปกรณ และอุปกรณระบบตรวจจับและรักษาความปลอดภัยของระบบไอที Enterasys Networks วาง
ตําแหนงสินคาของตนเองเปน Secured Network Solution โดยเนนการเปนระบบเครือขายที่เพรียบพรอม
ดวยระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย โดยระบบจะประกอบดวย
1) Switch ซึ่งมีตั้งแต Edge Switch, Distribution Switch และ Core Switch โดยที Edge
Switch และ Distribution Switch ของ Enterasys มีความสามารถในการตรวจ และดักจับการบุกรุกใน
ระดับ Port ของ Switch
2) อุปกรณตรวจและดักจับการบุกรุกซึ่งประกอบดวย Dragon IDS/IPS, NAC, SIEM (Security
Information and Event Management)
3) ระบบบริหารเครือขาย (Policy Based Network Management) ซึ่งสามารถกําหนดกลุม
ของทรัพยากร (Network Resources) กําหนดกลุมของผูใชงานตามหนาที่หรือลักษณะการทํางาน (Role
หรือ Function) และกําหนดนโยบายในการเขาถึงอุปกรณแตละกลุมหรือแตละตัว สําหรับกลุมลูกคาแตละ
กลุม ซึ่งแตละกลุมนั้นหากเปนผูใชงานก็สามารถกําหนดเปนรายบุคคลหรือสําหรับทรัพยากรนั้นก็สามารถ
กําหนดเปนรายอุปกรณก็ได
4) อุปกรณไรสาย Wireless Network ซึ่งเปนระบบ Thin Access Point กลาวคือ
ประกอบดวยอุปกรณควบคุม (Controller) และ Access Point ซึ่งสามารถรองรับ Dual Controller รองรับ
การตรวจสอบ Rogue Access Point รองรับการทํา Hand Shake เมื่อขามจาก Access Point หนึ่ง ไปอีก
Access Point หนึ่ง โดยที่ผูใชงานไมตองทําการพิสูจนสิทธิใหมและคุณสมบัติของผูใชยังตามตัวผูใชไป
3.5.1.1.2 CommScope มีผลิตภัณฑชื่อ Systimax ซึ่งเปนระบบสายสงสัญญาณคุณภาพสูง
ไดแก สาย Ethernet CAT5E, CAT6, CAT6A และ Fiber optic นอกจากนี้ ยังมี I-Patch และ VisiPatch
ซึ่งเปนระบบบริหารอุปกรณสายสัญญาณ (Cabling Monitoring & Management System) ที่จะชวยให
ผูบริหารระบบสามารถตรวจสอบเสนทางและสถานะของสายสัญญาณจากตูกระจายสายไปยังปลายทาง
หรือ Work Area ไดอยางงายดาย จากความรูแ ละประสบการณที่ยาวนานหลายสิบปของการคนควาพัฒนา
ทําให Systimax เปนสินคาที่มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเปนสายสัญญาณที่เปนตนแบบใหกับมาตรฐาน
EIA/TIA ซึ่งเปนมาตรฐานของสายสัญญาณในปจจุบัน
Systimax ยังเปนสายสัญญาณที่เอาชนะขีดความสามารถหลาย ๆ อยางที่คูแขงไมสามารถทํา
ได เชน การเชื่อมตอผานอุปกรณที่เปน inactive เชน แผงกระจายสาย (Patch panel) หรือ Telecom
Outlet ไดถึง 6 การเชื่อมตอ ซึ่งสงผลใหการปรับเปลี่ยน และการเพิ่มขยายเครือขายทําไดงาย ลดความ
ผิดพลาดได นอกเหนือจากนั้น Systimax เปนรายแรก ที่ผลิตสาย UTP 10 Gigabit ตรงตามขอกําหนดการ
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จัดทํามาตรฐาน IEEE 802.3an ลาสุด และยังมีคุณสมบัติบางประการเหนือกวาที่มาตราฐานกําหนดไว
ยิ่งกวานั้น Systimax ยังมีการรับประกันคุณภาพสัญญาณยาวนานถึง 20 ป
3.5.1.2 Storage และ Backup Solution
ปญหาหนึ่งขององคกรก็คือ ทําอยางไรองคกรจึงจะสามารถจัดเก็บและจัดการกับขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากวามีการเติบโตของขอมูลสูงมาก ในขณะที่งบประมาณที่ไดรับเพื่อจัดการกับขอมูลเหลานี้
นั้นกลับไมเพิ่มตาม นอกเหนือจากปญหาการเติบโตอยางรวดเร็วของขอมูลแลว การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล การทําใหระบบทํางานไดอยางตอเนื่อง และการมีระบบสํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหาย
ก็เปนความทาทายที่องคกรจะตองเผชิญ ดังนั้น องคกรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลยุทธในการจัดการกับ
การจัดเก็บขอมูล ITDC มองเห็นโอกาสทางการตลาดในเรื่องนี้จึงมองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง
ความตองการตรงนี้โดยการหาสินคาเขามาเปนตัวแทนจําหนายซึ่งไดแก
3.5.1.2.1 Hitachi Data Storage (HDS) เปนระบบจัดเก็บขอมูลคุณภาพสูงเปนผูนําทางดาน
Virtualization และ Thin Provisioning ที่ไดรับการพิสูจนในการติดตั้งใชงานจริง ความแตกตางในระบบ
ของ HDS กลาวคือ ระบบของ HDS ทํางาน Controller ตางกับระบบของคูแขงรายอื่นในตลาด ซึ่งตอง
จัดการโดยตองมี Server ที่มีระบบซอฟตแวรควบคุมเปนตัวจัดการซึ่งการจัดการโดย Controller นั้นทําให
ลดความเสี่ยงในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและการมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น ระบบ
ของ HDS ยังมีระบบการจัดการ การใช Cache (Cache Partitioning) อยางมีประสิทธิภาพสงผลใหการ
ทํางานของระบบเร็วขึ้นและลดคาใชจายในการลงทุนในตัว Cache อีกดวย นอกจากนี้ ยังรองรับการทํา
Raid 6 ซึ่งจะลดความเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูลและลดโอกาสในการที่จะตองหยุดระบบในกรณี disk
เสียอีกดวย HDS ยังมีระบบสํารองขอมูลที่ราคาไมแพงแตมีประสิทธิภาพสูงประกอบกับระบบการรองรับ
Disk หลายประเภทของ HDS ในระบบเดียวกันจะทําใหสามารถทําระบบการสํารองขอมูลในลักษณะ Tier
Storage ไดอยางมีประสิทธิภาพและตนทุนไมสูง
3.5.1.3 IT Security
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลขององคกรเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีไวโดยเฉพาะองคกรที่
จะตองติดตอกับโลกภายนอก ไมวาจะเปนการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบ Extranet หรือแมแต
ระบบ Intranet ขององคกร เนื่องจากปจจุบันนี้ภัยคุกคามตาง ๆ ไมวาจะเปน ไวรัส หนอน มาโทรจัน
สปายแวร การดักขโมยขอมูล ในรูปแบบตาง ๆ หรือแมแตการโจมตีเพื่อใหระบบหยุดทํางาน ภัยคุกคาม
เหลานี้ลวนสงผลใหองคกรตาง ๆ ไดรับความเสียหายได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองเสริม
ความปลอดภัยใหเครือขายมีความแข็งแกรงมากที่สุด สินคาและโซลูซั่นที่ ITDC เปนตัวแทนจําหนาย
ประกอบดวย
3.5.1.3.1 Fortinet เปนตนแบบระบบรักษาความปลอดภับของขอมูลในรูปแบบของ UTM
(Unified Threat Management) โดยไดรวบรวมเอาความสามารถทางดานการรักษาความปลอดภัยใน
รูปแบบตาง ๆ มาทํางานบนอุปกรณตัวเดียว ไมวาจะเปน Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-
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Spam, VPN IPSec, SSL-TLS และการทํา QoS การทํางานของ Fortinet ใช ASIC Chip ซึ่งถูกออกแบบ
มาทําหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ จึงทําใหการทํางานเร็วมีประสิทธิภาพ การเปนระบบ UTM นั้นทําใหการ
ลงทุนของลูกคาต่ํา เนื่องจากไมตองซื้ออุปกรณหลายตัว เพื่อใหมีความสามารถครบตามที่กลาวซึ่งยังสงผล
ให ก ารใช แ ละบริ ห าร ตลอดจนการดู แ ลอุ ป กรณ ไ ม ยุ ง ยาก ไม ต อ งเรี ย นรู อุ ป กรณ ห ลายชนิ ด ทํ า ให ไ ม
จําเปนตองมีบุคลากรในการดูแลอุปกรณหลายคน Fortinet เปนอุปกรณยี่หอเดียวไดรับการรับรอง
ประสิทธิภาพจาก ICSA ในดาน Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, VPN IPSec และ SSL-TLS จึงมั่นใจไดวา
การปกปองขอมูลที่สําคัญจากเหลาวายรายตาง ๆ บนอินเตอรเน็ตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่ง Fortinet
ไดออกแบบรุนตาง ๆ ออกมาตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ จึงเหมาะสมกับการนําไปใชงานกับทุก ๆ ขนาดของ
หนวยงาน ตั้งแตองคกรขนาดเล็กจนถึงระดับผูใหบริการอินเตอรเน็ต
3.5.1.3.2 Radware หนึ่งในผลิตภัณฑดานการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกรงที่สุด
DefensePro ของ Radware เปนอุปกรณที่ทําหนาที่โดยเฉพาะสําหรับการปองกันการบุกรุกและโจมตี
ในระดับเครือขาย เนื่องจาก DefensePro ใชหนวยประมวลผลเฉพาะทางแบบ ASIC และทํางาน
Backplane ขนาด 44 GB ทําให DefensePro เปน IPS ที่รองรับ Throughput สูงกวาคูแขงทุกราย จึง
สามารถรองรับ Network segment ไดสูงสุดถึง 11 Segments พรอมกัน นอกเหนือจาก Hardware อันทรง
พลังที่สามารถรองรับการการทํางานบนเครือขายขอมูลปริมาณมาก ๆ แลว DefensePro ไดเพิ่มการ
ประมวลผลที่เรียกวา Adaptive Behavior-based Protection เพื่อทําหนาที่วิเคราะหการบุกรุกโจมตีและ
สราง Signature ขึ้นมาเอง เพื่อการปกปองเครือขายอยางทันทวงที จึงนับวาเปนการปองกันแบบ ZeroDay Attack อยางแทจริง DefensePro ยังมีความสามารถในการตรวจจับการบุกรุกดวยเทคนิคการเขารหัส
แบบ SSL ได ทําใหสามารถปกปองเครือขายจาก ไวรัส หนอน มาโทรจัน สปายแวร และการดักขโมยขอมูล
ไดทุกรูปแบบ
3.5.1.3.3 Array Networks (SPX) เปนระบบอุปกรณที่ทําใหผูใชงานเขาถึงระบบงานหรือ
ขอ มู ล สํ า คั ญ ขององค ก รผ า นอิ น เตอร เ น็ ต ได อิ น เตอร เน็ ต เป น ระบบที่ ป ระหยัด ยื ด หยุ น สะดวกที่ สุ ด
เพราะวาผูใชงานสามารถใชงานจากจุดไหนในโลกหรือเวลาใดก็ได ที่สามารถตอเชื่อมอินเตอรเน็ตได แตก็
เปนระบบที่มีความปลอดภัยของขอมูลนอยมาก ดังนั้น องคกรจึงไมนิยมที่จะใหผูใชงานเขาถึงระบบงาน
หรือขอมูลสําคัญขององคกร นอกเหนือจากการเขามาเรียกดูขอมูลจาก Website ขององคกรเทานั้น
ระบบ SSL-VPN จะเปนระบบที่อนุญาตใหองคกรใหบริการขอมูลสําคัญขององคกรตอลูกคาได ไมวาลูกคา
เหลานั้นจะเปนพนักงานขายขององคกร ผูบริหาร ตลอดจนคูคาขององคกร ไมวาจะเปนผูซื้อหรือผูขาย
สินคาแกองคกรก็ตาม Array Networks (SPX) เปนระบบ SSL-VPN ที่เหนือกวาระบบ SSL-VPN อื่น ๆ
กลาวคือ SPX รองรับการเชื่อมตอ Application ไดทุกแบบ ไมวาจะเปน Web Application, File Share,
Application แบบ Client/Server และ Application อื่น ๆ ทุกรูปแบบ SPX ใช Hardware ในการทํา SSL
Acceleration ทําใหการรับสงขอมูลไดเร็วกวาแมวาจะผานการเขารหัสและยังสามารถจําแนกกลุมผูใชงาน
เสมือน โดยการใช Virtual Portal ทําใหเสมือนวามี SPX หลายตัว และยังรองรับการทํางานแบบ Single
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Sign On ได จากประสบการณของ Array Networks ไดพัฒนา SPX ใหสามารถเชื่อมตอกันแบบเครือขาย
กับเครือขายแบบ SSL ซึ่งเปนความสามารถที่โดดเดนที่เหนือกวาคูแขงทุกราย
3.5.1.3.4 NOD 32 แมวาองคกรจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีจาก
ภายนอกแลวก็ตามก็ยังมีความจําเปนที่ตองดูแลความปลอดภัยของระบบ Workstations, Servers
ตลอดจน Personnel Computer จํานวนมากที่อยูในเครือขายขององคกร เนื่องจากไมมีระบบไหนที่จะ
ปองกันการโจมตีได 100 เปอรเซ็นต มีโอกาสที่จะมี Virus ตาง ๆ หลุดรอดเขามาในเครือขายไดซึ่งอาจจะ
ติดมาจาก Notebook ที่พนักงานนําไปใชนอกเครือขาย หรือติดมาจากอุปกรณภายนอกอื่น ๆ NOD 32 มี
ลักษณะการทํางานที่เปน All-in-One Protection ที่รวมทุกอยางที่คุณตองการและยังใชพื้นที่ในการติดตั้ง
นอย ใชทรัพยากรในการทํางานนอยและทํางานไดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางจากคูแขงอื่น ๆ อยางสิ้นเชิง
NOD 32 Enterprise Edition ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจทั้งที่มีเครือขายขนาด
ใหญ หรือขนาดกลาง NOD32 Enterprise Edition มีจุดเดนที่ไมเหมือนใครที่รวมการทํางานสําหรับ
Windows Workstations, File Servers และ Remote Administration Console เขาไวดวยกัน ระบบ
ThreatSense Technology ของ NOD 32 จะทําการอัพเดทภัย Signature ของภัยคุกคามตาง ๆ ทุก ๆ
ชั่วโมง ทําให การตรวจจับทันสมัย ตรวจจับและทําลายไวรัสไดอยางรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.5.1.4 Network Performance Improvement Solution
เปนระบบชวยเสริมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการทํางานของเครือขายเปนผลใหการทํางานของ
Application ตาง ๆ ดีขึ้น อุปกรณในกลุมนี้ประกอบดวย
3.5.1.4.1 Packeteer เปน Application Traffic Management หรือ Layer 7 Bandwidth
Management เปนอุปกรณที่ชวยให Mission-Critical Application ขององคกรไมวาจะเปน SAP, Oracle,
VoIP และ Application อื่น ๆ ใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้นเปนการปรับการใชทรัพยากรเครือขายใหมี
ประโยชนสูงสุดสอดคลองกับนโยบายและลําดับความสําคัญทางธุรกิจ และยังเปนเครื่องมือในการบริหาร
ระดับการใหบริการขององคกรที่ใหกับลูกคา นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือชวยปองกันการแพรขยายของ
Virus Computer ที่หลุดรอดเขามาในเครือขายขององคกร ดวยความสามารถในการมองเห็น Applications
มากกวา 600 ชนิด บน WAN Link ทําให Packeteer สามารถแยกแยะประเภทของขอมูลนั้น ๆ ออกมา
เพื่อการบริหารจัดการสําหรับแตละ Application ไดอยางแทจริง ดวยเทคโนโลยีการจัดการ Traffic ที่
เรียกวา TCP rate control ซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะของ Packeteer เพื่อการปรับขนาดการรับสง packet ให
ในระดั บ
ขนาดของข อ มูล สมดุล กั บ สภาวะของเครื อ ข า ย นอกจากความสามารถในการทํา QoS
Applications
แล ว Packeteer
ยั ง เสริ ม ความสามารถในการบี บ อั ด ข อ มู ล ให มี ข นาดเล็ ก ลง
การปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่สามารถเอาชนะขอจํากัดของโปรโตคอลสื่อสารทั่วไป เพื่อเรงความเร็วขอมูล
และการทํา Cache เพื่อตอบสนองทุกความตองการของการสงขอมูลขามระหวางเครือขาย
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3.5.1.4.2 Array Networks (TMX) เปนระบบจัดแบงปริมาณของการจราจร (Load Balance)
ที่เขามาที่กลุมของ Server เพื่อให Server แตละตัวรับงานที่เขามาใกลเคียงกันหรือตามปริมาณ
ที่เหมาะสมกับความสามารถของ Server แตละตัวเปนการทําใหการทํางานทั้งระบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
TMX ของ Array Networks สามารถจัดการการจราจร (Traffic) เหลานั้นใหเครื่องแมขายประมวลผล
Server ไดอยางเหมาะสม และยังมีความสามารถในการทํา Caching, Connection Multiplexing เพื่อลด
ภาระในการรองรับการเชื่อมตอระหวาง Client กับ Server ใหนอยลง การทํา Compression เพื่อการ
จัดการขนาดของขอมูลใหเล็กลง และการทํา SSL Acceleration เพื่อทําใหขบวนการสรางความปลอดภัย
ของขอมูล (Encryption) ทํางานใหเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับการใชงานของ Application ตาง ๆ เชน
SAP, Oracle หรือ Application แบบ Client/Server อยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความสามารถ
ในดานการทํา Application Front End แลว TMX ยังรองรับการทํา Global Server Load Balancing เพื่อ
การจัดการ Load Balance สําหรับเครื่องแมขายที่กระจายบนเครือขายที่อยูตางภูมิภาคกันได หรือมี
ความสามารถทํา Load Balance Link ได
3.5.1.5 Uninterrupted Power Supply
เป น ระบบไฟสํ า รองป อ งกั น การขั ด ข อ งของระบบไฟฟ า เพื่ อ ทํ า ให อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า ง ๆ ยั ง ทํ า งานได
ตามปกติแมวาจะมีการขัดของของระบบกระแสไฟฟา ซึ่ง ITDC เปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ UPS ของ
MGE ซึ่งมีทั้งรุนที่เปนระบบไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส และมีตั้งแตรุนเล็กถึงรุนใหญสําหรับระบบของ
Data Center
3.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.5.2.1 การตลาด
สายธุรกิจ PD มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอน
การจัดจําหนาย โดยจะไมเนนการแขงขันดานราคา ปรัชญาในการทําธุรกิจของ PD จะเนนการทําธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Continuity) ความเชื่อมั่นใวใจได (Reliability) ความมั่นคง (Stability) และความนาเชื่อถือสามารถคาดการณได
(Predictability)
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาในการทําธุรกิจ PD เนนการกําหนดประเภทของสินคาและบริการ
ที่จะนํามาจําหนายซึ่งจะตองอยูในประเภทที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complimentary) และตอง
เปนสินคาที่ตองการประเภทของความเชี่ยวชาญและความชํานาญของบุคลากรใกลเคียงกัน เพื่อที่จะสรางความชํานาญ
และความเชี่ยวชาญในการใหบริการในตัวบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความมั่นใจในการใหบริการ
กับลูกคา เนนคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพทั้งดานตัวสินคาและบริษัทผูผลิต สินคาที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการ
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ของตลาด มี คุณ ภาพสูง และมีศักยภาพทางการตลาดสูง มีสวนแบงทางการตลาดสู งเมื่อเปรียบเทียบกับ คูแขง ขัน
มีอนาคต และขณะเดียวกันบริษัทผูผลิตจะตองมีความมั่นคง มีความเขมแข็งทางการเงิน เพื่อที่จะมีความคงอยู พัฒนา
และผลิตสิน คา ป อนตลาดและใหบ ริการลูกค า อยา งตอ เนื่อ ง เชน Packeteer นั้น มีสว นแบง การตลาดในตลาด
Bandwidth Management และ WAN Optimization สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของโลก และ Fortinet ก็มีสวนแบงการตลาด
ในตลาด Unified Thread Management สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของโลก บริษัทฯ ยังเปนตัวแทนจําหนายระบบและ
สายสัญญาณ (Cabling System) ยีหอ Systimax ของคอมสโคป (CommScope) ซึ่งเปนระบบสายสัญญาณชั้นของโลก
(2) ดานพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญของสายธุรกิจ PD ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสรางและสงมอบ
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา และขั้นตอนการจัดจําหนายจะไดรับการคัดสรรมาจากผูที่มีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี และตองสามารถทํางานเปนทีม และเมื่อไดรับบรรจุในทีมงานแลวจะไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับสินคาโดยตรง
จากเจาของสินคาและจากผูรวมงานในทีมงาน สายธุรกิจ PD มีเปาหมายที่ชัดเจนในการใหพนักงานสวนใหญผานการ
รับรองความรูความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผูผลิตสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย (Certified
Training) พนักงานแตละทานจะไดรับ การกําหนดตัวสินคาที่จะตองรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อจะไดพัฒนาความรู
ความเชี่ ย วชาญในสิ น ค า และเป น หลั ก ในการให บ ริ ก ารในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สิ น ค า นั้ น ๆ และจะเป น ผู ถ า ยทอดความรู
ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ใหกับทีมงานทานอื่น ๆ เพื่อชวยกันพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญรวมกัน สามารถทํางานทดแทน
กันได และสามารถทํางานในลักษณะเสนองานเปนระบบโดยรวม (Solution หรือ System) ได สามารถใหคําปรึกษา การ
บริการและตอบคําถามใหกับลูกคาไดไมวาจะเปนดานทางเทคนิคของสินคาแตละชนิดหรือปญหาของระบบที่เสนอได
อยางถูกตองและรวดเร็ว นอกเหนือจากนั้น พนักงานตองสามารถทําหนาที่เปนผูอบรม (Trainner) ความรูเกี่ยวกับสินคา
ที่เปนตัวแทนจําหนายใหกับผูจําหนายชวงหรือลูกคาได
สายธุรกิจ PD มีนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัท ทั้งในเรื่อง
ผลตอบแทนในการทํางาน การเติบโตในสายงาน สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน การใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง
การบริหารงานภายในสายธุรกิจ ตลอดจนการสรางใหเกิดความสัมพันธท่ดี ีระหวางทีมงานเพือ่ ใหเกิดความตอเนื่องในการ
ทํางาน และการใหบริการโดยไมเปลี่ยนบุคลากรผูใหบริการบอย ๆ
(3) ดานชองทางการจําหนาย
สายธุรกิจ PD จําหนายสินคาโดยผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัทรวมคา (Dealler หรือ Reseller
หรือ Partner) รวมเรียกวาผูรวมคาซึ่งไดแกบริษัทที่จําหนายและติดตั้งระบบอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย (Network
Integrator) หรือเปนบริษัทที่จําหนายและติดตั้งระบบอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยเนนที่จังหวัดหัวเมืองใหญในแตละภาค เชน เชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน
อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต เปนตน โดยบริษัทฯ มุงเนนดานคุณภาพในการเลือกเฟน
ผูรวมคาไมเนนขนาดของบริษัทแตเนนความตั้งใจใน การทําธุรกิจ เนนเรื่องการทํางานรวมกันกับผูรวมคาอยางยุติธรรม
และเสมอภาค ตั้ ง กฏเกณฑก ติกาเพื่ อ เปน บรรทัด ฐานในการทํ า ธุ รกิ จ ตัดสิ น ใจบนกติ ก าที่ว างไว ทํา ใหส ามารถเปน ที่
คาดการณได (Predictability) ซึ่งจะทําใหเกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือในระยะยาว
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สายธุรกิจ PD เนนการรวมพัฒนาความสามารถของทีมงานของผูรวมคาโดยจัดการอบรมเกี่ยวกับ
ตัวสินคาทั้งดานเทคนิคและดานการขายใหแกผูรวมคาอยางตอเนื่องทุก ๆ เดือน ทั้งโดยบุคลากรของสายธุรกิจ PD และ
บุคลากรของเจาของสินคา จัดใหมีหองทดสอบอุปกรณโดยจะมีอุปกรณที่จําหนายทั้งหมดและอุปกรณเสริมที่จําเปนในการ
ตอใหเปนระบบองครวม (Solution) เพื่อใหผูรวมคาไดมาทดสอบหรือเรียนรูการใชงานเปนการพัฒนาความรูใหกับผูรวมคา
อยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
(4) ดานการสนับสนุนการจําหนายสินคา
สายธุรกิจ PD มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อใหขาวสารเกี่ยวกับสินคา (Create Product and
Brand Awareness) การกระตุนตลาดและสรางความตองการใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย (Demand Generation
Activities) ซึ่งไดแก การจัดสัมมนาดานเทคนิคเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับกลุมลูกคาเปาหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงาน
สัมมนาดานเทคนิครวมกับตัวแทนจําหนายสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม (Vertical Industry Solution Seminar)
การเขารวมงานนิทรรศการเพื่อแสดงสินคาและการใชงาน (Exhibition and Trade Show) การใหขอมูลเทคนิคเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินคาและนําไปใชในงานจริงผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และเว็บไซตประชาสัมพันธ
นอกจากนี้ สายธุรกิจ PD เนนเปนพิเศษในการจัดอบรมใหกับตัวแทนจําหนาย (Reseller) เพื่อเปนการเสริมสรางความรูและ
ใหความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพื่อกระตุนยอดขาย โดยไดรับเงินสนับสนุนจากทางบริษัทฯ และเจาของผลิตภัณฑอีก
ทอดหนึ่งดวย
(5) ดานราคา
เนื่องจากสายธุรกิจ PD เนนคุณภาพ และการสรางคุณคาเพิ่ม (Value added) แกสินคาและการ
บริการ จึงไมมีนโยบายแขงขันทางดานราคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามบริหารตนทุนสินคาใหอยูในระดับต่ํา โดยมีการ
บริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และยังไดประโยชนจากพนักงานที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญ ลดความจําเปนที่
จะตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือการบริการจากตางประเทศ ทําใหบริษัทมีศักยภาพที่จะแขงขันดานราคาหากมีความจําเปน
และในที่สุดสงผลดีตอสภาวะการทํากําไรของบริษัทฯ
(6) ดานการควบคุมสินเชื่อ
ในการใหเครดิตกับลูกคาสายธุรกิจ PD เนนนโยบายการใชระบบควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุม
โดยการกํ า หนดวงเงิ น เครดิ ต ของลู ก ค า แต ล ะรายตามความน า เชื่ อ ถื อ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาข อ มู ล ได แ ก
ผลประกอบการยอนหลัง 2 ป ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการใหวงเงินเครดิต สวนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยทําธุรกิจมากอนจะทําการซื้อขายเปนเงินสดเทานั้น ซึ่งผลจากการ
ดูแลการปลอยเครดิตอยางใกลชิดและมีการติดตามทวงถามอยางทันทวงทีเมื่อคาดวาลูกหนี้รายใดจะเปนปญหา โดยไมมี
หนี้เสียตั้งแตตั้งสายธุรกิจ PD มา
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3.5.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขันและแนวโนมการเติบโตของสินคาที่เปนตัวแทน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป 2550 ไดรับผลกระทบจากการเมือง การชะลอการลงทุนในโครงการ
ใหม ๆ รวมทั้ง เมกกะโปรเจ็ ค ของภาครั ฐ ตลอดจนราคาน้ํา มั น ที่ ขึ้น สู ง และผลกระทบจากการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในครึ่งปแรกหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ มีการชะลอตัว คอนขางแรง จะมีการ
กระเตื้องขึ้นมาบางในชวงครึ่งปหลัง ภาวะดังกลาวมีผลกระทบอยางยิ่งตอตลาดไอทีและอุปกรณเครือขาย กลาวคือ
มีการเติบโตเฉลี่ยต่ํา คือ ประมาณ 9% เทานั้น ธุรกิจไอทีสวนใหญไดรับผลกระทบคอนขางมากซึ่งมาจากทั้งยอดขายที่ลดลง
และกําไรขั้น ตน ก็ยังลดลง เนื่องจากมีการแขงขัน สูง อยางไรก็ตาม ตลาดการรักษาความปลอดภัยของระบบข อมูล
สารสนเทศก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก ซึ่งธุรกิจของ PD สวนใหญอยูในตลาดนี้ ขณะเดียวกันลักษณะการทําธุรกิจของ PD
ซึ่งเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และขั้นตอนการขาย ทําใหลดความรุนแรงของการแขงขันลงไดระดับหนึ่งทําใหธุรกิจ
ของ PD ยังสามารถโตขึ้นไดจากป 2549 ประมาณ 23%
สําหรับป 2551 คาดวารัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะมีนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจมีการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญมากขึ้น แมวางบประมาณภาครัฐจะไดจัดสรรไวกอนแลวจากรัฐบาลปจจุบันแลวก็ตาม แตก็ยังเปดชองใหหางบ
พิเศษเพิ่มเติมได การใชไอทีในวงการการศึกษาจะเพิ่มขึ้น การขยายตัวของการใชบอรดแบนดจะทําใหตลาดไอทีสวนอื่นโต
ขึ้นตามพฤติกรรมของผูใชไอทีทั้งสวนบุคคลและในภาคธุรกิจจะมีการสรางขอมูล รับสงขอมูลกันมากขึ้น จะมีการสราง
เครือขายใหมหรือสรางทดแทนของเดิมทั้งระบบ LAN และ WAN ที่มีขนาดความจุมากขึ้น ตามตลาดการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศก็จะยังโตขึ้น การสรางหรือจัดซื้อระบบเครือขายจะคํานึงถึงระบบความปลอดภัย
(Security) มากขึ้นทั้งระบบ Firewall ระบบตรวจจับ Virus, Worm, DoS, DDoS, Spam, Spyware, NAC และSIEM การใช
อินเตอรเน็ตเพื่อเขาสูขอมูลขององคกรจะมีมากขึ้น (ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่ประหยัดที่สุดมีคาใชจายต่ําในบรรดา
เครือขายทั้งหลายแตก็เปนระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ต่ําและไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพได ดังนั้น จึงตองมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพิ่มขึ้นซึ่งไดแก ระบบ SSL-VPN และควรจะมีระบบประกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสงขอมูลผานเครือขายซึ่งไดแก ระบบ Bandwidth/Application Traffic Management) จะมีการลงทุนในระบบ
จัดการขอมูลและแบ็คอัพมากขึ้น (Storage) เปนตน
สินคาและบริการของ PD ตามที่กลาวไวขางตนสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดในเรื่อง
ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศซึ่งไดแก Enterasys, Fortinet, RADWARE, ArrayNetworks SSLVPN, NOD32 ระบบการเดินสายสื่อสัญญาณความจุสูงซึ่งไดแก Systimax ของ CommScope ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการ
สงขอมูลบนเครือขายของ Packeteer ระบบจัดเก็บขอมูล (Storage) ของ Hitachi Data System นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟา
สํารอง (UPS) ของ MGE เปนตน นอกจากนี้ การทําธุรกิจของ PD ที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการขาย
ก็สามารถจูงใจผูรวมคาใหชวยขายสินคาให ตลอดจนเปนการสรางความแตกตางจากผูแทนจําหนายสินคาคูแขงที่อยูใน
ธุรกิจเดียวกันจะทําใหลดการแขงขันลงได คาดวาป 2551 ยังสามารถสรางความเติบโตใหกับธุรกิจ PD ได
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3.7.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สายธุรกิจ PD จัดหาผลิตภัณฑ โดยการนําเขาสินคาจากตางประเทศจากบริษัทผูผลิต หรือสั่งซื้อจาก
สํานักงานตัวแทนในประเทศบริษัทผูผลิต
3.7.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคา
(1)

สัญญาจัดจําหนายสินคาอุปกรณ Application Traffic Management
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Packeteer, Inc

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

(2)

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Packeteer, Inc
3086
20 สิงหาคม 2546
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2548 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

สัญญาจัดจําหนายสินคาอุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบขอมูลสารสนเทศ
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Fortinet, Inc

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Fortinet, Inc
10 มิถุนายน 2548
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน
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(3)

สัญญาจัดจําหนายสินคาซอพทแวรเพื่อแกปญหางานพิมพขามเครือขาย Wide Area Network
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Thinprint GmbH

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

(4)

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Thinprint GmbH
19 มกราคม 2548
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาห

สัญญาจัดจําหนายสินคาระบบอุปกรณสายสื่อสัญญาณ (Cabling System)
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท CommScope Solutions Singapore Ptd. Ltd.

บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท CommScope Solutions Singapore Ptd. Ltd.
1 มกราคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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3.6 สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (International Software Development Company Limited : ISD)
3.6.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ ISD ดําเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด ประกอบ
ธุรกิจใหบริการพัฒนาระบบซอฟตแวรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (Business Intelligence)
โดยพัฒนาบนโปรแกรมสําเร็จรูป SAS ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 5 ของ ธุรกิจ BI โดยแบงตามกลุมงาน ดังนี้
•

•

•

•

Data Migration
เปนการใชเครื่องมือในการ Import ขอมูลจากแหลงตนทาง (Source Table) เพื่อนําเขาไปยัง
ฐานขอมูลปลายทาง (Target Table) ซึ่งในระหวางการ Import สามารถที่จะทําการปรับแตง
ขอมูลใหมีคุณภาพกอนนําเขาไปยังฐานขอมูลปลายทาง เหมาะสําหรับลูกคาที่มีการเปลี่ยนระบบ
ใหมทดแทนระบบเดิมและตองการนําขอมูลเกาไปใชงาน
Data Warehouse
เปนการใชเครื่องมือในการ Integrate ขอมูลจากหลายระบบที่เปน Transaction เพื่อใหเกิด
เปนคลังขอมูลกลางขององคกรที่พรอมจะนําไปสรางเปนรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร
Data Mining
เปนการใชเครื่องมือในการสรางแบบจําลองเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของขอมูลจากคลังขอมูลซึ่ง
โดยสวนใหญจะเปนขอมูลของลูกคาเพื่อใหสามารถทํานายผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับกลุมลูกคาใน
อนาคตเพื่อผูบริหารสามารถหาวิธีการปองกันในกรณีที่มีแนวโนมทางลบและหาวิธีการสงเสริม
กรณีมีแนวโนมเชิงบวก
Balance Score Card
เปนการใชซอฟตแวร Stegic Performance Management ซึ่งอยูในกลุมของการบริหารจัดการ
มาใชเชื่อมโยงวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ซึ่งขอมูลที่เปน Actual ดึงมาจากคลังขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับเปาหมายและแสดงผลออกมาเปนลักษณะสัญญานเตือน เขียว เหลือง แดง ทําให
สามารถทราบสถานะปจจุบันขององคกรไดและติดตามงานไดอยางถูกตอง
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สายธุรกิจ ISD ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพัฒนาซอฟตแวร โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
หัวขอ
ผลิตภัณฑ
บัตรสงเสริมเลขที่
เงื่อนไข
• ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวขั้นต่ํา (ลานบาท)
• รอยละขั้นต่ําของการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทย
• ขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ํา (ลานบาท)
สิทธิและผลประโยชน (ระยะเวลายกเวน)
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
• ไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมมาคํานวณภาษีเงินไดตลอดระยะเวลา
การสงเสริม

รายละเอียด
ซอฟตแวร
2095(7)/2550
5.0
51
1.0

01/01/50 –
31/12/50

3.6.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.6.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
ทางสายธุรกิจ ISD มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษดานการพัฒนาซอฟตแวร Business Intelligence
ซึ่งปจจุบันความตองการของลูกคามีสูง ซึ่งมีขอไดเปรียบในดานชื่อเสียงของผลิตภัณฑ SAS ที่เปนที่ยอมรับและความ
ชํานาญของพนักงานที่ไดรับการอบรมจากเจาของผลิตภัณฑพรอมประสบการณในการพัฒนาระบบใหลูกคาทั้งภาครัฐและ
เอกชน
(2) ดานพนักงาน
พนักงานของสายธุรกิจ ISD มีประสบการณมากกวา 11 ป ทําใหมีความรู ความเขาใจในซอฟตแวร
ที่ทําการพัฒนาเปนอยางดี และเนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ตองพึ่งพาความรูความสามารถของพนักงานเปนหลัก ทางสาย
ธุรกิจ ISD จึงมีนโยบายจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยเสนอใหพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเขาไปถือ
หุนเพื่อใหพนักงานมีความรูสึกเปนสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ ทุมเทกับการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานพรอมกับเนนนโยบายพัฒนาและสงเสริมทักษะใหกับพนักงานโดยสงพนักงานเขาอบรมความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
และสอบ Certify อีกดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน
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กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
สายธุรกิจ ISD มีกลุมลูกคาเปาหมาย 4 กลุม คือ ภาคสถาบันการเงิน ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และภาครัฐบาล เนื่องจากบริษัทเหลา นี้เปนองค กรที่มีขั้ นตอนการทํางานหลาย ๆ ขั้น ตอน
มีงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญของสายธุรกิจ ISD นอกจากนี้ การที่สายธุรกิจ ISD มีการ
พัฒนาโปรแกรมใหกับลูกคาในปที่ผานมาทําใหมีฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนโดยตรงจากประสบการณในการ
พัฒนาซอฟตแวรจากลูกคาแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง โดยสามารถนําความรูมาพัฒนาใหกับลูกคากลุมใหมไดโดยใชเวลา
นอยลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหสายธุรกิจ ISD สามารถขยายฐานลูกคาไปในกลุมเดียวกันไดงายขึ้น
3.6.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรดาน Business Intelligence อยูในชวงเติบโตอยางมากเนื่องจากเปนสวนเสริม
ของระบบ ERP เพื่อผูบริหารโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันมีการใชงานแลวแทบทุกหนวยงาน จากการสํารวจตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเปนการสํารวจครั้งแรก เห็นวาการเติบโตของตลาดในป 2545-2548 โตประมาณ
รอยละ 20 ตลาดซอฟตแวรมีการเติบโตจากป 2547 รอยละ 27 โดยมีมูลคาอยูที่ 41,435 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาจาก
ซอฟตแวรสําเร็จรูป 21,401 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52 และเปนมูลคาจากมูลคาซอฟตแวรที่รับจางทําทั้งระบบ
(Outsourced Software) 20,034 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 48
คูแขงโดยตรงของสายธุรกิจ ISD มีจํานวนนอยราย เนื่องจากผลิตภัณฑดาน Business Intelligence ที่อยู
ในกลุมระดับ Enterprise เชนเดียวกับ SAS มีเพียง 2-3 ราย ซึ่งเทียบกับความตองการของลูกคาแลวแทบไมมีผลกระทบที่
ตองแขงขันแยงลูกคา
คูแขงโดยออมของสายธุรกิจ ISD มีจํานวนนอยราย เนื่องจากผลิตภัณฑ SAS มีผูที่สามารถพัฒนาไดยังมี
จํานวนนอยซึ่งหากจัดลําดับแลว ISD ถือเปนทีมพัฒนาที่มีศักยภาพมากเปนอันดับหนึ่ง ในทางตรงขาม ISD ยังตองการปรับ
คูแขงใหหันมาเปนพันธมิตรเพื่อรองรับปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด
แนวโนมอุตสาหกรรม
จากแผนแมบทกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2545-2549 ซึ่งไดมีการคาดการณวา อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทยจะมีมูลคาขนาด 9 หมื่นลานบาทตอปภายในป 2549 โดยมีมูลคาซอฟตแวรหรือธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อการ
สงออกรอยละ 75 ของมูลคารวมนั้น ทั้ง นี้ รัฐบาลไดมีการสง เสริมอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟตแวรไทยโดยส งเสริม ให ผู
ประกอบธุรกิจในไทยไดหันมาใชซอฟตแวรที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการสงเสริมใหตลาดซอฟตแวรมีอนาคตที่
สดใสโดย
• ใหมีการผลิตนักวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพโดยสงเสริมใหมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู
Industry
ในการพัฒ นาซอฟต แ วร ให มีห นว ยงานส ง เสริม อุต สาหกรรมซอฟต แ วร (Software
Promotion Agency : SIPA) พรอมทั้งมีมาตรการใหบริษัทซอฟตแวรไทยรวมตัวกันสรางกลุมรับงาน
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พัฒนาซอฟตแวรจากตางประเทศอยางเปนรูปธรรม (consortium) เพื่อใหเกิดอํานาจในการตอรอง
เพื่อผลักดันใหเกิดการลงทุนและสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเติบโตจากปจจุบัน
• อํานวยความสะดวกใหผูลงทุนแบบ One-Stop-Shop ตั้งแตป 2546 พรอมกับการสงเสริมใหมีการใช
Open Source ซอฟตแวรควบคูกับซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทยเทียบมูลคาไมต่ํากวารอยละ 50
ของมูลคาซอฟตแวรรวมในแตละป
• มีนโยบายปรับปรุงอัตราภาษีอากรนําเขาและสงออกของปจจัยในการผลิตสินคาไอทีเพื่อเปนการ
สนับสนุนผูประกอบการในไทยใหมีตนทุนที่ต่ําลงเพื่อไมใหเสียเปรียบสินคาที่นําเขาแบบสําเร็จรูป
• มาตรการในการสร า งความเชื่อ มั่น ใหผู ผลิต โดยการบั ง คับ ใชก ฎหมายเกี่ยวขอ งกับ การคุม ครอง
ทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้น
• มาตรการยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางนอย 5 ปแรกและ
• การสงเสริมการพัฒนาและผลิตซอฟตแวรดานสื่อประสม เชน สื่อการสอน เปนตน
จากการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟตแวรอยางจริงจังโดยประกาศใหเปนกลยุทธ
หลัก 1 ใน 5 ของประเทศ ทําใหอุตสากรรมพัฒนาซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอนาคตสดใส
3.6.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ปจจุบันสายธุรกิจ ISD พัฒนาซอฟตแวรดาน Business Intelligence ของทีมงานเนนในดานของการ
จั ด เตรี ย มคลั ง ข อ มู ล และ ระบบวิ เ คราะห แ ละสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร ซึ่ ง ในอนาคตที ม งานจะเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการนํา Module อัจฉริยะอื่น ๆ ของ SAS มาพัฒนาใหลูกคาและเนนความชํานาญเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น
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3.7 ธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited : INEC)
3.7.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาและพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาทางออกสําหรับ
ตอบสนองความตองการในการใชงานของลูกคา (Solution Providing) เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน
ดานการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งจะชวยใหลูกคาสามารถสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน หรือ
การเก็บรวบรวมขอมูลทางธุรกิจเพื่อนํามาประมวลผลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะทํางานอยางใกลชิดกับ
ลูกคาเพื่อศึกษาถึงลักษณะการประกอบการ กลยุทธทางธุรกิจ ความตองการในการใชงาน อุปกรณหรือระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายที่ลูกคามีอยู วิเคราะหและนําเสนอรายงานสรุป คําแนะนํา ขั้นตอนหรือแผนการดําเนินงานโดยละเอียด และ
ดําเนินการพัฒนาระบบเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของลูกคา
โดยบริษัทฯ มุงเนนความเชี่ยวชาญดาน เว็บแอ็พพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช Java เปน
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นารวมถึง การบริ ก ารออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต เพื่ อ การใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ทั้งระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (Business to
Business, B2B) และระหวางธุรกิจกับลูกคา (Business to Customer, B2C) เชน การขอใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินคา
หรือการชําระคาบริการผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
ในการใหบริการแกลูกคา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในคุณภาพของการบริการ ทางบริษัทฯ จึงได
พัฒนาและเขารวมโครงการ CMMi เพื่อพัฒนาขบวนการทํางานและการตรวจสอบคุณภาพของระบบงานใหมีระดับการ
ยอมรับที่เปนสากล ซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญในทุกสาขาของงาน โดยจะทําการวาง
กระบวนการและขั้นตอนในการทํางานภายหลังจากการรับงาน และตรวจสอบงานที่พัฒนาขึ้นมากอนที่สงมอบใหกับลูกคา
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาผลงานที่จะสงมอบใหแกลูกคาสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของลูกคาไดอยางถูกตอง
ครบถวน และเพื่อลดจํานวนขอผิดพลาดของโปรแกรมประยุกตที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงาน
3.7.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธการแขงขัน
ในการกําหนดกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุงเนนที่การสรางผล
ประกอบการที่ดีและการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว โดยกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้
(1) การรักษาระดับอัตราสวนกําไร
บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการรักษาระดับสวนกําไรใหอยูในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ธุรกิจดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีจํานวนคูแขงคอนขางมาก อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใชยังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางรวดเร็ว
ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่มีอยูไดรับการใชงานกันอยางแพรหลาย การแขงขันระหวางผูประกอบการจะเปนการแขงขันดานราคา
เปนสําคัญ และเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาอัตราสวนกําไรและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ
จึงใหความสําคัญกับการสรางอํานาจการแขงขันโดยเนนการสรางความแตกตางใหกับบริษัทฯ โดยวางตําแหนงบริษัทฯ
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ใหเปนผูนําดานการใหบริการที่คุณภาพสูง มีการหาทางออกที่ชาญฉลาดและสรางสรรเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ตลอดจนการนําหนาคูแขงในการพัฒนาและนําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ที่จะถูกนําเสนอสูตลาดแกลูกคา
(2) ความมุงมั่นในความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางเทคโนโลยี
คุณภาพและความเปนมืออาชีพในการใหบริการ ตลอดจนความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value
Added) ใหกับบริการเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขันและรักษาอัตรา
กําไรไวได บริษัทฯ จึงมุงเนนการใหบริการอยางมืออาชีพและการนําเสนอเทคโนโลยีหรือทางออกใหม ๆ ในการตอบสนอง
ความตองการทางธุรกิจของลูกคากอนคูแขง บริษัทฯ ไดนําระบบ CMMi เขามาใชภายในองคกรเพื่อใหองคกรมีระบบและ
แบบแผนที่ดีในการทํางาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee) อัน
ประกอบดวยผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในสาขาตาง ๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม ๆ รวมถึงศึกษาถึงความเปนไปไดและโอกาสในการนําเสนอตอลูกคา และเพื่อใหสามารถนําเสนอ
เทคโนโลยีใหม ๆ ตอลูกคากอนคูแขง บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแนวโนมของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ จะจัดใหพนักงานเขารับการทดสอบและรับรองจากสถาบัน
ตาง ๆ เชน Sun Microsystems, Huawei Technologies, Oracle และเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Park)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและเปนการรับประกันใหกับลูกคาถึงความพรอมและความสามารถในการใหบริการของบริษัทฯ
(3) การคัดสรรและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการคัดสรรบุคลากรเขาทํางานและการรักษาบุคลากรเหลานี้ใหทํางานกับ
บริ ษั ท ฯ เป น ระยะเวลานาน เนื่ อ งจากบุ ค ลากรเป น ทรั พ ย สิ น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของบริ ษั ท ฯ ในการประกอบธุ ร กิ จ ความรู
ความสามารถของบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการใหบริการที่เหนือกวาคูแขง ทั้งนี้ ในการ
คัดสรรบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายที่มุงเนนไปยังกลุมนักศึกษาที่จบจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศดวย
ผลการศึกษาที่ดี และกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูแ ละประสบการณในงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแ ลว สําหรับ ความ
พยายามในการรักษาบุคลากรเหลานี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคล การวางแนวทางวิชาชีพ (Career Path) ของบุคคลในแตละระดับใหชัดเจน
การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลภายในองคกร การใหทุนการศึกษาสําหรับพนักงานที่มีความสามารถและอยู
กับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน อันจะเปนการพัฒนาบุคลากร และสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานไดอีกทางหนึ่ง
รวมทั้งการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและความสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได โดยลําดับของผลตอบแทน
จะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ
(4) การเสริมสรางและใชประโยชนจากความสัมพันธที่มีผูผลิตและผูแทนจําหนายเจาของ
เทคโนโลยี
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับกลุมผูผลิตและผูแทนจําหนายผลิตภัณฑในลักษณะของ
การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการรักษาความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิตเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่เอื้อประโยชน
ในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับการสนับสนุนในการจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสินคาใหม ๆ ที่จะนําเสนอตอตลาด การกําหนดราคาตนทุนสินคาซึ่งแขงขันไดกับคูแขงอื่น ๆ การแนะนํากลุม
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ลูกคาที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ การไดรับความไววางใจ จากบริษัทผูผลิตสินคาชั้นนําในลักษณะของพันธมิตรทางการคา
ดังกลาวยังเปนการสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา ถึงความรูความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ ในการใหบริการติดตั้งและ
ประยุกตใชสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนความชวยเหลือทางเทคนิคที่จะไดรับจากผูผลิตสินคา
(5) การขยายฐานลูกคาแบบเจาะกลุมเปาหมายและรักษาไวซึ่งฐานลูกคาเดิม
บริษัทฯ มีเปาหมายที่ชัดเจนในการมุงเนนการใหบริการกับกลุมลูกคาวิสาหกิจขนาดใหญ ทั้งนี้ เพื่อให
ความสามารถสรางอัตราการเติบโตแกธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่สามารถรักษาระดับคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมใหกับลูกคา
บริษัทฯ มีแผนขยายงานบริการที่เฉพาะเจาะจงไปยังอุตสาหกรรมที่มีความตองการความบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมี ศั ก ยภาพในการเติบ โตสู ง เป น สํ า คัญ ในส ว นของการรัก ษาฐานลู กค า เดิ ม บริษั ท ฯ ใหค วามสํา คั ญ ในการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคาในลักษณะการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน
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3.8 โครงการที่ยังไมไดสงมอบ
โครงการที่ยังไมไดสงมอบของบริษัทฯโดยสวนใหญเปนงานประมูลทั้งจากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการ
ที่ชนะการประมูลแลวอยูระหวางดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้
ลําดับ

ชื่อลูกคา

มูลคาโครงการ
ที่ยังไมไดสง มอบ
(ลานบาท)

ชื่อโครงการ

1

บมจ. ดาตาแมท

TG-Datamat Software and Implement

87.95

2

บมจ. กสท โทรคมนาคม

จางเหมาพัฒนาระบบคลังขอมูล/เหมืองขอมูล

49.95

3

บจก. ไปรษณียไทย

ระบบธนาณัติออนไลนและระบบรับชําระเงินทางไปรษณีย Pay at Post

35.26

4

บจก. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

ซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ AIT

27.20

5

กรมที่ดิน

พัฒนาระบบสารสนเทศพรอมปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ดิน

9.22

6

บมจ. กฟผ.

อุปกรณคอมพิวเตอร PC workstation จํานวน 370 ชุด สําหรับ
โครงการ EGAT-ERP

8.54

7

ศูนยรักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ซื้อระบบสารสนเทศดานการฝกและการศึกษา 1 ระบบ

6.91

8

บมจ. บางจากปโตรเลียม

E-workflow

5.99

9

บจก. ปนรังษี

อุปกรณตัดตอและผลิตขาวพรอมชุดควบคุมการออกอากาศ

5.63

10

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การจัดทําระบบ Network Viruswall

4.44

11

การไฟฟานครหลวง

Notebook 91 sets

4.04

12

บมจ. กสท โทรคมนาคม

13

จังหวัดปทุมธานี

14

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

Prototype of OC Room for TAT

1.87

15

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จางบริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

1.86

16

อื่น ๆ จํานวน 20 โครงการ

บํารุงรักษาการจัดทําระบบบัญชีและระบบงบประมาณ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (ERP)
โครงการบูรณาการระบบเลขที่บานกับระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ
ปทุมธานี

4.00
1.98

16.38
รวม

271.22

3.9 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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