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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department : SI)
กลุมธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (Telecommunication & Energy Sector : T&E)
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department : SI) กลุมธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (Telecommunication & Energy Sector : T&E) ดําเนินงานภายใตบริษัท IRCP
ประกอบธุรกิจดานการใหบริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับงาน
ดานไอซีทีแบบครบวงจร (ICT Total Solutions) โดยการนําเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดรับการ
ยอมรับจากทั่วโลกใหกับลูกคา และใหบริการแบบใชงานไดทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้ บริษัทจะเปนผูรับเหมางาน
ทั้งหมดแบบครบวงจร 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 จะต อ งส ง เจ า หน า ที่ เ พื่ อ ไปรั บ การฝ ก อบรมและเข า รั บ การทดสอบความรู ใ นแต ล ะด า น
(Certified Engineering) เพื่อที่จะดํารงคุณสมบัติในการเปน Certified Partner ของ Microsoft
การที่บริษัทไดรับสิทธิประโยชนขางตน รวมทั้งขอกําหนดในการดํารงสถานะทําใหบริษัทสามารถพัฒนา
บุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางมีคุณภาพและตรงตามความตองการ
อยางรวดเร็ว
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3.1.1.2 ธุรกิจดานการใหบริการรวบรวมระบบสื่อสารโทรคมนาคม
โดยการนําเสนอเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยในแบบ Turnkey solution ไดแก ระบบ
เชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูงผานสายใยแกวนําแสง (SDH) ระบบดิจิตอลไมโครเวฟลิงค ระบบบรอรดแบนดอินเตอรเน็ต
และอุปกรณ Access ปลายทางตาง ๆ โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับจากทั่วโลก ปจจุบันบริษัทไดเปนตัวแทน
จําหนายสินคาของบริษัท โนเกีย ซีเมนส เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) จํากัด (NSN) ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจโทรคมนาคมรายหนึ่ง
ของโลก นอกจากนี้ยังไดรับความไววางใจใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ SIAE, Fiber Home, Loop Telecom,
BROWAN, Airspan เปนตน
รายละเอียดผลิตภัณฑ
ตราผลิตภัณฑ
Microsoft
SAS
Ultimus
Oracle
SAP
SUN
IBM
Powell
Hewlett Packard

MPP
Acer
Fujitsu
EMC
Storagetek
Lexmark
Epson
Samsung

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)

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

สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
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ตราผลิตภัณฑ
Enterasys
Fortinet
SIAE
FIberHome
Loop Telecom
BROWAN
Air Span

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

คุณสมบัติ/กลุมลูกคา
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ
สําหรับหนวยงานขนาดใหญ

โดยที่ผานมาทางกลุมธุรกิจ T&E มีผลงานที่โดดเดนและมีประสบการณในการทําโครงการใหญหลาย
โครงการจนเปนที่ยอมรับในวงการอยางกวางขวาง เชน
ชื่อโครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง
อุปกรณ SAN พรอม S/W ระบบ Backup Server และ MA
4 years
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
Upgrade Oracle database
Printer 839 units (Samsung)
MA-Hardware for ERP
Printer 762 ชุด
ระบบ Data Warehouse / Data Mining
Credit Approval Workflow
โครงการ 50 เขต
ระบบ ERP
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบ Software Develop IT

หนวยงาน
บมจ. ทีโอที
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ป พ.ศ.
2551
2551

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
การไฟฟานครหลวง
บมจ. กสท โทรคมนาคม
การไฟฟานครหลวง
บมจ. กสท โทรคมนาคม
Thai Auto Sales
กรุงเทพมหานคร
บมจ การบินไทย (ฝายชาง)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
รถไฟฟามหานคร

2551
2551
2551
2551
2551
2550
2549
2548
2548
2548
2548

นอกจากใหบริการจัดหาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรแลว กลุมธุรกิจ T&E ยังใหบริการหลังการขายโดย
รับประกันระบบคอมพิวเตอรตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกคา ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยูในชวงเวลา 1-3 ป โดยใหบริการ
ถึงสถานที่ของลูกคา (Onsite Service) ซึ่งแบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก

สวนที่ 2 หนา 22

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1. Corrective maintenance คือ การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาระบบใหกับลูกคา
2. Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชวงเวลาที่ลูกคากําหนด เชน 3 เดือน
หรือ 6 เดือน เปนตน
ขั้นตอนการทํางานของกลุมธุรกิจ T&E 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
3. การออกแบบผลิตภัณฑ
หลังจากการวิเคราะหความตองการของลูกคาแลว กลุมธุรกิจ T&E จะทําการออกแบบผลิตภัณฑ
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะหความตองการของลูกคาโดยมีทีมงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมสี่อสารโทรคมนาคม ที่มีความรูความชํานาญในการออกแบบผลิตภัณฑเปนผูออกแบบและตรวจสอบ
พรอมกับนําเสนอใหกับลูกคาเปาหมาย
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4. การจัดหาผลิตภัณฑ
จากนั้นกลุมธุรกิจ T&E จะทําการเสนอหรือเขาประกวดราคากับหนวยงานตาง ๆ โดยวิธีการจัดหา
สินคาอาจเลือกสินคาที่กลุมธุรกิจ T&E เปนตัวแทนจําหนายหรือสินคาจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขึ้นกับ
ความตองการของลูกคาแตละราย โดยการเสนอหรือเขาประกวดราคาจะประกอบดวยขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอ
ทางดานราคา นอกจากนี้ งานที่ไดมาบางสวนจะทําการจางบริษัทภายนอกเขามารับงานตอ (Outsourcing) ในกรณีที่
ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือกลุมธุรกิจ T&E พิจารณาแลววามีความคุมคามากกวาที่จะทํางานนั้นเอง ตัวอยางงานที่
ใหผูอื่นเหมาชวงตอ เชน การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาทางดานระบบกับทางลูกคา (Corrective maintenance) สําหรับ
ลูกคาที่อยูตางจังหวัด เปนตน
5. การทดสอบผลิตภัณฑ
ขั้นตอนนี้จะเปนการทําการทดสอบการทํางานของผลิตภัณฑ หมายถึง ทั้งดานอุปกรณฮารดแวร
ซอฟตแวร และการทํางานกับผูใชงานจริง เพื่อคนหาวาผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาแลวสามารถทํางานไดจริงหรือไม
ถาไมสามารถทําไดตามความตองการของลูกคา ทางทีมงานจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบจนสามารถใชงานไดอยาง
ถูกตอง จึงจะผานการตรวจรับงานจากทางลูกคา
6. การติดตั้งเพื่อใชงาน
ทางกลุมธุรกิจ T&E จะสงมอบผลิตภัณฑและดําเนินการติดตั้ง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงคของลูกคา พรอมกับจัดอบรมใหแกลูกคาจนสามารถใชงานได
7. การบริการหลังการขาย
ภายหลังสงมอบงานใหกับลูกคา ทางกลุมธุรกิจ T&E จัดใหมีการบริการหลังการขาย ไดแก การ
ใหบริการบํารุงรักษา โดยใหบริการลูกคาอยางใกลชิดในระหวางที่อยูในชวงรับประกันสินคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพสินคา ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการทําสัญญาบํารุงรักษากับลูกคาในปตอไปหลังจากหมดชวงการรับประกันสินคา
3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
กลุมธุรกิจ T&E ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียง เชน SAS, Ultimus,
Microsoft (เปน Certified Partner )โดยสินคาของบริษัทมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับอยางสูงจากลูกคา นอกจากนั้นทาง
กลุมธุรกิจ T&E ยังมีจุดเดนในการสรางความแตกตางในการนําเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแกไขปญหาใหกับ
ลูกคา มีความชํานาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ มีทีมงานที่มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวร รวมถึงมี
ทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจากสายธุรกิจ ISD ซึ่งใหการสนับสนุนในกรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาโดยเฉพาะสินคาของบริษัทจะรับประกันเปนระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกคา นอกจากนี้ทางทีมงาน
เนนการใหความสําคัญและใสใจในความตองการของลูกคาโดยเฉพาะดานคุณภาพการใหบริการกอนและหลัง การขายใน
เวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะตองเขาใจในธุรกิจเพื่อนําเสนอสินคาและบริการที่ดีที่สุด การสงมอบตรงเวลา ทําใหบริษัทมี
ชื่อเสียงที่ดีและไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา
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(2) ดานพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนไปอยูเสมอเพื่อใหมีความสามารถ
แนะนําและรองรับความตองการที่เปลี่ยนไปของลูกคาและตลาด จึงเนนพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการทํางานเปน
ทีม การรับรูและการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอยางทันทวงทีและตอเนื่องสวนหนึ่งไดจากการเปน Certificate
Partner จากเจาของผลิตภัณฑ ทําใหทีมงานมีความยืดหยุนในการทํางานสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีไดอยางดี โดยทีมงานของกลุมธุรกิจ T&E มีบุคลากรที่ไดรับประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีจาก Microsoft และผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBM และ EMC ที่สามารถใหบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(3) ดานการบริหารตนทุน
กลุมธุรกิจ T&E เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
โดยยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ T&E เนนการบริหารความสัมพันธ
กับคู คา และเจาของผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ต่ํา เขาใจในตัวสินคาต าง ๆ เปนอยางดีและมีความ
หลากหลายของสินคา ทําใหสามารถนําเสนอสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา และไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการ
ประมูลและสามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดในระยะยาว
(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
กลุมธุรกิจ T&E มีการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาโดยการทําความเขาใจลูกคาคนหาความ
ตองการและทําการแกไขปญหาใหลูกคา ทําใหมีโอกาสรับงานจากลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางกลุมธุรกิจ T&E มีอัตราไดรับ
งานซ้ําจากลูกคารายเดิมสูงถึงรอยละ 80
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
ทางกลุมธุรกิจ T&E มีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน คือ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะหนว ยงานขนาดใหญ เชน บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทศท คอรป อรเรชั่น บริษัท ไปรษณียไ ทย จํา กั ด
การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง เปนตน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีงบประมาณในการ
ลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางสูง เพื่อใชในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
บริษัทมีจุดแข็งในดานความรู ความชํานาญและประสบการณที่ยาวนานมากวา 23 ป ในธุรกิจนี้ จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีความ
มั่นใจในการเลือกใหบริษัทเปนผูดําเนินการ
รายไดสวนใหญของกลุมธุรกิจ T&E มาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งทางกลุมธุรกิจ T&E จะเขาไปทํา
การประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะใหพนักงาน Pre-Sale เขาไปทําแนะนําทางดานเทคนิค และระบบใหม ๆ ใหกับลูกคา
เพื่อใหลูกคาเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการใชระบบตาง ๆ ในการทํางาน จากนั้นหากลูกคามีความสนใจสินคา
และบริการ ทางสายงานจะจัดสงพนักงานขายเขาไปเจราจาตอรองดานราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทําการประกวด
ราคาหรือปดงานตอไป โดยมีเปาหมายสัดสวนรายไดจากลูกคาภาคราชการและรัฐวิสาหกิจรอยละ 70 และภาคเอกชน
รอยละ 30 และโครงการที่บริษัทประมูลงานไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของโครงการทั้งหมดที่เขารวมประมูล
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กลุมลูกคา
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม

สัดสวนรายได (รอยละ)
70
30
100

3.1.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ตลาด ICT

มูลคา (ลานบาท)

การเติบโต (%)

สัดสวนตลาด ICT (%)

2550

2551

2552f

50/51

51/52

2550

2551

2552f

1.Computer Hardware

68,159

75,720

75,743

11.1

0

13.6

13.9

13.3

2.Computer Software

56,616

62,937

66,117

11.2

5.1

11.3

11.6

11.6

3.Computer Services

21,425

24,981

28,521

16.6

14.2

4.3

4.6

5

4.Communications

355,117 379,216 400,534

6.8

5.6

70.8

69.9

70.2

501,317 542,854 570,915

8.3

5.2

100

100

100

รวม

ที่มา : สรุปผลการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป 2552
จัดทําโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

สํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ (SIPA) และศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวมกับหนวยงานพันธมิตรอื่น ๆ ไดจัดใหมีการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Telecommunication Technology : ICT) ของประเทศไทยป 2551 ขึ้น โดยมอบใหศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เปนผูทําการสํารวจหลักเพื่อประเมินมูลคาตลาด ICT ซึ่ง
ครอบคลุม 4 ตลาดหลักคือ ตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร ตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวร ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร และ
ตลาดสื่อสาร โดยการสํารวจดังกลาวมีขึ้นในระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2551
ผลการสํารวจในป 2551 ดังแสดงในตารางขางตน พบวา ประเทศไทยมีการใชจายในสินคาและบริการดาน
ICT โดยรวมเทากับ 542,854 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 เพียงรอยละ 8.3 ซึ่งนอยกวาที่ประมาณการไวที่รอยละ 13.1
เล็กนอย อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมของการใชจายในกลุมตาง ๆ ยังคงในรูปแบบเดิม กลาวคือ การใชจายสวนใหญอยูใน
ตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 69.9 หรือมีมูลคาสูงถึง 379,216 ลานบาท ขณะที่ลําดับรองลงมาไดแก การใชจายในตลาด
คอมพิวเตอรฮารดแวร ตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวร และตลาดบริการดานคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 13.9 รอยละ 11.6
และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยมีมูลคาคิดเปน 75,720 ลานบาท 62,937 ลานบาท และ 24,981 ลานบาท ตามลําดับ (ที่มา
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: สรุปผลการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป 2552 จัดทําโดย
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ)
บริษัทมีความเชื่อมั่นวาธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องใน 10 ป
ที่ผานมามีอัตราการเติบโตอยูในชวงรอยละ 15 -25 ตอปอยางสม่ําเสมอและมีโอกาสที่เติบโตสูงตอไปในอนาคต จะเห็นได
จากจํานวนคอมพิวเตอรตอประชากรของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ําคือ รอยละ 13 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
ภาวะการแขงขันของกลุมธุรกิจ T&E
ในปจจุบันองคกรตาง ๆ ใหความสําคัญในการใชไอทีเขาไปเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งมีแนวโนมที่จะใชบริการจากผูชํานาญธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร
มากขึ้น เพื่อลดคาใชจายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในองคกรตนเอง นอกจากนี้ ในดานผูผลิตก็มีการพัฒนา
สินคาและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูตลอดเวลาเพื่อเปนการกระตุนตลาดและตอบสนองความตองการของผูใชที่มีความตองการ
ระบบที่จะสามารถชวยทํางานและสรางความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเปนโอกาสสําหรับกลุมธุรกิจ T&E
ในการขยายธุรกิจ ทําใหแนวโนมของธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีอยาง
ตอเนื่อง ภาวะการแขงขันในปจจุบันคอนขางสูง โดยมีบริษัทคูแขงซึ่งทําธุรกิจและมีกลุมลูกคาเปาหมายที่ใกลเคียงกัน
ไดแก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุป จํากัด บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด
บริษัท สามารถ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดาน
ตางกันไปโดยที่บริษัทมีจุดแข็งในดานประสบการณในธุรกิจที่มีกวา 23 ป ทําใหเขาใจความตองการของลูกคา เขาใจใน
ธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในระบบงานของลูกคาและมีประวัติการทํางานซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ภาครัฐบาลกําหนด
ทําใหบริษัทไดเปรียบในเชิงการแขงขันสามารถมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
เนื่องจากกลุมธุรกิจ T&E ดําเนินงานโดยใหคําปรึกษาและรวบรวมระบบใหกับลูกคา ดังนั้น วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑและบริการจึงเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนในการทํางานขั้นตอนที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุมธุรกิจ T&E จะทําการสั่งซื้อสินคาที่ตองรวบรวมใหกับลูกคาเมื่อไดรับการสั่งซื้อจากลูกคาแลว โดยไมมี
การเก็บสินคาคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ สามารถแบงไดเปนดังนี้
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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 บริษัทจะนําสายธุรกิจ ISD มาพัฒนาและติดตั้ง
การใหบริการ มีการใหบริการดวยตนเองหรือมีการใชผูเชี่ยวชาญจากผูผลิตรวม รวมถึงการซื้อบริการตอ
จากผูใหบริการอื่น (Outsource) โดยกลุมธุรกิจ T&E มีปจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ทําซื้อบริการตอ คือ ราคาและ
ความชํานาญสําหรับงานนั้น ๆ
ในยุ ค ของภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี แ นวโน ม ตกต่ํ า ทางบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การปรั บ แผนเพื่ อ รองรั บ โดยใช
ประสบการณและผลงานที่ผานมาของบริษัทมาทําการพัฒนา ปรับปรุงและสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ใหสามารถ
นําเสนอเปนผลิตภัณฑพรอมบริการของบริษัทเองใหกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทในงบประมาณที่สอดคลองกับภาวะ
ดังกลาว อันจะเปนผลใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มโอกาสในการขยายสูกลุมลูกคาใหม
สําหรับบุคลากรของกลุมธุรกิจ T&E ที่ผานมามีบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ที่อยูกับ
บริษัทมาอยางยาวนานและสามารถใหคําแนะนําและพัฒนาพนักงานรุนใหม ๆ เพื่อใหสามารถทํางานใหกับบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยกลุมธุรกิจ T&E สามารถจัดหาบุคลากรไดจากในสายอุตสาหกรรมไอทีทั่วไป
และจากการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหม ๆ ในสาขาที่เกี่ยวของกัน ในปจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 70 คน โดยบุคลากร
มีประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีจากบริษัทเจาของสินคา และผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBMและ EMC
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งดานการออกแบบ ดานเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดอีกดวย
โดยทั่วไป การประมูลงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในขั้นตอนแรกจะตองมีการวางหนังสือค้ําประกัน
การประมูลงาน (Bid Bond) เพื่อทําการประมูลงาน หลังจากนั้นเมื่อไดรับการเซ็นสัญญาแลว บริษัทจะตองนําหนังสือค้ํา
ประกันการรับเงินลวงหนา (Advance Payment Bond) มาค้ําประกัน โดยที่บริษัทจะไดรับเงินประมาณรอยละ 10-15 ของ
โครงการเพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน และทางบริษัทจะตองวางหนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) เพื่อ
รับประกันวาบริษัทจะทํางานจนเสร็จสิ้นโครงการซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย 6 เดือนถึง 2 ป หลังจากที่งานเสร็จสิ้นแลว บริษัท
อาจจะตองวางหนังสือค้ําประกันผลงาน (Retention Bond) เพื่อรับประกันผลงานตอไปอีกประมาณ 1-2 ป ขึ้นกับความ
ตองการของลูกคา ซึ่งทําใหบริษัทตองการเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการขยายงานและประมูล
โครงการที่มีมูลคามากขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทออกและเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามมติที่ประชุมผูถือ
หุนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 จะชวยใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถในการประมูลโครงการได
มากขึ้น
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3.2 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI)
กลุมธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Network Business Sector : NW)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI) กลุมธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Network Business Sector : NW) ดําเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจ
ดานการใหบริการรวบรวม และติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ระบบปองกันและรักษาความปลอดภัย และการบริหาร
เครือขายสื่อสารขอมูล ใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน โดยระบบเครือขายหลักที่
สายธุรกิจ NW จําหนายและใหบริการสามารถสรุปได ดังตอไปนี้
3.2.1.1 เครือขายแลน (Local Area Network ตัวยอคือ LAN) คือ ระบบที่สามารถนําเครื่อง
คอมพิวเตอรหลายเครื่องมาเชื่อมตอกันดวยระบบสื่อสารขอมูล เพื่อใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถสงขอมูล ขาวสาร ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูล และขอมูลภาพและเสียงถึงกันได โดยที่ LAN เปนเครือขายจํากัดเฉพาะบริเวณ สวนมากเปน
เครือขายของคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่เชื่อมตอกันในระยะที่ไมไกลกันมากนัก เชน ภายในอาคาร บริเวณโรงงาน
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต โดยระบบที่สายธุรกิจ NW ใหบริการจะเนนในลักษณะของระบบเครือขายหลักที่เปนหัวใจหลัก
ขององคกร (Core Network หรือ Back Bone Network) ซึ่งเปนระบบหลักที่จะทําใหสามารถเชื่อมตอกับระบบยอย ๆ
ภายในหนวยงานตาง ๆ ขององคกรที่มีการใชเครือขายคอมพิวเตอรประเภทนี้ภายในหนวยงาน
3.2.1.2 เครือขายแวน (Wide Area Network ตัวยอคือ WAN) คือ เครือขายบริเวณกวาง โดยทั่วไป
เปนเครือขายที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอรของสํานักงาน หรือหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกันไมวาจะมีพื้นที่ที่ตั้งอยูในจังหวัด
เดียวกันหรือตางจังหวัดกัน เชน ระบบเครือขายของธนาคารที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด เปนตน ทั้งนี้ NW ยังมี
อุปกรณและโปรแกรมในการบริหารเครือขายทั้ง LAN และ WAN เพื่อใหการดูแลรักษา วิเคราะหปญหา และซอมแซมแกไข
เหตุขัดของไดรวดเร็ว และชวยในการวางแผนงานขยายเครือขายในอนาคตไดอกี ขั้นหนึ่งดวย
3.2.1.3 ระบบปองกันและรักษาความปลอดภัย (Preventive And Security System) คือ ระบบที่ใช
ปองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย ทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร เมลขยะ และผูที่ไมประสงคดีหรือผูบุกรุก
ตอระบบ (Hacker) ซึ่งระบบดังกลาวตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ รวมถึงการรวมวางนโยบายกับหนวยงานนั้น ๆ
เพื่อประกาศเปนนโยบายการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายในแตละองคกร
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
(3COM)
50/100E/200/400/1200/2400/5000E
TippingPoint Security Management System
Radware DefensePro 200/1000/3000

F5

Packeteer
EMC
AMP

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
อุ ป กรณ ป อ งกั น การโจมตี แ ละทํ า ลายไวรั ส
(Network Worm and Exploit)
อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ FortiGate
อุปกรณ Real-time network logging, analyzing
และ reporting
โปรแกรม VPN Client
อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบ E-mail และ
Internet
อุปกรณตรวจจับและปองกันการบุกรุก (Intrusion
Prevention System)
อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ TippingPoint
อุปกรณตรวจจับและปองกันการบุกรุก (Intrusion
Prevention System)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ
อุปกรณ SSL VPN
อุปกรณบริหารจัดการ Trafficc, Server Load
Balance
อุปกรณบริหารจัดการ Bandwidth
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ
อุปกรณ NAS System
อุปกรณ Network Storage System
ระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง
ระบบสายสัญญาณทองแดง

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.1 การตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีกําลังเขามามีบทบาทในทุกดานของการดําเนินธุรกรรมในทุกสายงานธุรกิจ และการ
ทํางานมากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต การติดตอสื่อสารตาง ๆ ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรมีความสําคัญและ
จําเปนมากขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จึงใหความสําคัญในการลงทุน ติดตั้ง และขยายระบบเครือขายสื่อสาร
อยู ตลอดเวลา สํา หรับการลดตน ทุนการดํ า เนิน งาน เชน การนํา ระบบการประชุมทางไกลผานระบบเครือ ขา ย ( VDO
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Conference) มาใชประชุมระหวางจังหวัดกับสวนกลางของกระทรวงมหาดไทย หรือการใชระบบโทรศัพทผานระบบ
เครือขาย (Voice Over IP) เพื่อลดตนทุนคาใชโทรศัพททางไกล รวมถึงการนําระบบสารสนเทศมาชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหองคกร และติดตามงาน เชน ระบบศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) โดยจะเห็นตัวอยางไดจากนโยบาย
รัฐบาลที่ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจนและจริงจัง ทําใหเกิดความตองการอยาง
สูงในการติดตั้งระบบโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร โดยในป 2552 นี้ บริษัทฯ คาดวาตลาดนาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ไมนอยกวาป 2551 และแนวโนมการแขงขันทางดานธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สูงขึ้น ทําใหองคกรไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือเอกชนตองเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยการนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาใชมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันทั้งดานตนทุนและประสิทธิภาพ จากการที่ภาครัฐมีนโยบายประกาศใชเครือขายภาครัฐ
Government Information Network (GIN) จะเปนเครือขายที่จะเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนเพื่อใหขอมูลสามารถ
บูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแตละหนวยงานตองมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหนวยงานใหเขื่อมโยง
และกาวสูนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ซึ่งจัดเปนลูกคารายใหญที่สุดโดยมีสวนแบงราวรอยละ 30-40
โดยมีงบประมาณการใชจายดานไอทีกวา 10,000 ลานบาท และระบบเครือขายในหนวยงานภาคเอกชนที่มุงเนน
การใหบริการครบวงจรและทุกรูปแบบ (One-stop Service) หรือธุรกรรมออนไลน (On-line) โดยเฉพาะหนวยงานทางดาน
ธนาคารและประกันภัย ประกอบกับการเติบโตของตลาดอุปกรณระบบเครือขาย คาดวาตลาดสินคาและบริการติดตั้งระบบ
เครือขายจะมีแนวโนมที่ดีตลอดระยะเวลาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) ของรัฐบาล
ภาวะการแขงขันในปจจุบันคอนขางสูง แตมีคูแขงในระดับเดียวกับ IRCP นั้นมีไมมากรายในประเทศไทย
เพราะเนื่องจากธุรกิจของ IRCP มีความเปนเฉพาะทาง คือ การออกแบบระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานหรือองคกรขนาด
ใหญ (Enterprise account) ซึ่งตองอาศัยประสบการณของผูชํานาญการเฉพาะทางเพื่อออกแบบใหมีความเหมาะสมและ
คุมคามากที่สุดสําหรับแตละองคกรที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกตางกัน รวมถึงความนาเชื่อขององคกรของ IRCP ที่อยูในธุรกิจ
ICT มากวา 20 ป
ในการประมู ล โครงการใหญ ๆ ลู ก ค า จะเลื อ กข อ เสนอที่ ต รงความต อ งการที่ สุ ด และบริ ษั ท ที่ มี ค วาม
นาเชื่อถือ โดยสวนใหญคูแขงขันรายใหญดวยกันจะเสนอสินคาที่ตางผลิตภัณฑกัน ซึ่งบริษัทมีสินคาที่มีมาตรฐาน และ
ไดรับการยอมรับอยางสูงจากทั่วโลก และ ยังไดติดตอรวมเปน Partner กับเจาของผลิตภัณฑชั้นนําของโลกดวยอยาง เชน
Alcatel-Lucent F5 Tripping Point Fortigate และผลิตภัณฑทางดาน ICT ของโลกอีกมากมาย
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
ในระยะเวลาที่ผานมากลุมธุรกิจ NW ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก เชน อุปกรณเครือขายของ Alcatel-Lucent Trend-Micro Fortigate F5 Iron Port แลวนั้น บริษัทไดเล็งเห็นวาโอกาส
ทางธุรกิจในระบบเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องของ พ.ร.บ
อิเล็กทรอนิกส ที่ตองมีการเก็บขอมูลการจราจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ผานอุปกรณระบบเครือขาย ทําใหมี
ชองทางที่จะขยายศักยภาพไดเพิ่มขึ้น จึงไดมีนโยบายที่จะเพิ่มสินคาขึ้นทุกป เนื่องจากปจจุบันลักษณะงานธุรกิจนับวันยิ่ง
มีการใชระบบคอมพิวเตอรสูงขึ้น การติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนในโลกธุรกิจสมัยใหม ทั้งยังตองมีการประหยัดในการลงทุน
ดวยเชนกัน ซึ่งระบบเครือขายเปนหัวใจหลักของการติดตอสื่อสาร และหากระบบเครือขายขาดความนาเชื่อถือหรือมีความ
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เปราะบางเมื่อมีปริมาณการใชงานสูง รวมทั้งขาดการรักษาความปลอดภัยตอการจูโจมทั้งไวรัสคอมพิวเตอรและผูบุกรุก ซึ่ง
จะทําความเสียหายตอขอมูลและเวลาทางธุรกิจ ซึ่งจะนําไปสูความเสียหายทางธุรกิจไดเชนกัน
ในการแขงขันนั้น คูแ ขงขันมักจะเสนอสิน คาจากตราสินคาที่แ ตกตางกันซึ่ง สิน คาของบริษัท ลว น
แลวแตมีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับอยางสูงจากลูกคาโดยเฉพาะสินคาหลัก คือ Alcatel-Lucent ซึ่งลูกคาจะเลือกจากขอเสนอ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด
รายไดที่ผานมาสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการที่ใชความเชี่ยวชาญสูงในการ Implement
เนื่องจากนโยบาย (Policy) หรือความตองการการใชงาน IT ของแตละองคกรไมเหมือนกัน ดังนั้นบริษัทจึงตองมีความเขาใจ
ในภาระกิจหรือธุรกิจของแตละสายธุรกิจนั้น ๆ เชนการออกนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบ IT โดยการระบุถึง
ผูใชงาน (Authentication) ตองประกอบดวยขั้นตอนหลาย ๆ อยางประกอบกัน โดยมีผลิตภัณฑตาง ๆ ประกอบเขาดวยกัน
(Security solution)
นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ NW นั้นมีจุดเดนในการสรางความแตกตางในดานการใหบริการ โดยสามารถ
แกปญหาและสรางทางออกทุกอยางใหกับลูกคาโดยอาศัยประสบการณของทีมงานที่ไดรับมาตรฐานจากผูผลิตเปนผูพัฒนา
สินคาไดเปนอยางดี โดยกลุมธุรกิจ NW ใหความสําคัญในการสรางเสริมความรู เทคโนโลยีแกทีมงานเสมอ โดยเจาหนาที่
จะตองไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการอบรมและไดรับการรับรองจากเจาของสินคา จึงถือเปนขอไดเปรียบใน
การแขงขัน
สําหรับในอนาคต ป 2552 กลุมธุรกิจ NW ไดกําหนดเปาหมายของทีมงานในการพัฒนา Solution ที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับระบบเครือขายของฐานลูกคาเดิมที่ไดติดตั้งไปแลว เชน ระบบโทรศัพทผานเครือขาย (IP
Telephony) หรือระบบรวบรวมการสื่อสารทั้งโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ใหเขาทํางานเชื่อมตอกันเปนระบบเดียวกัน
(Unify Communication) ซึ่งตองอาศัยทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งดาน Hardware และ Software โดยบริษัทมีทีมงานพัฒนา
ซอฟตแวรจากบริษัท ISD ซึ่งเปนบริษัทยอยชวยสนับสนุนในกรณีที่โครงการตองการซอฟตแวรแบบเฉพาะเจาะจง และชวย
ใหสามารถใหบริการไดสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะ และในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ
โดยการนําระบบ CCTV เขามาประกอบเปน Solution เฉพาะ ที่สอดคลองกับความตองการของแตละองคกร
(2) ดานพนักงาน
กลุมธุรกิจ NW เนนทีมงานที่มีประสิทธิภาพและไดรับประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขาย
และอุปกรณเครือขายจากผูผลิตระบบเครือขายที่มีชื่อเสียงของโลก ไดแก Alcatel-Lucent Tipping Point และผลิตภัณฑที่
ประกอบใน Solution โดยใหพนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขายซึ่งในปนี้ทางกลุมธุรกิจ NW ได
เพิ่มสินคาในการนําเสนอเพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปนในการที่จะตองพัฒนาบุคลากรมากขึ้น สําหรับสินคาจาก Alcatel Lucent นั้น เนื่องจากบริษัทเปนตัวแทนระดับ premium พนักงานของบริษัทจึงมีสิทธิเขาอบรมและทดสอบความรูเพื่อรับใบ
ประกาศณียบัตรของ Alcatel (ACSE: Alcatel Certificate System Engineer) ซึ่งในขณะนี้พนักงานของบริษัทไดเขารับการ
อบรมและสอบผานแลวหลายคนและจะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งการไดรับประกาศนียบัตรดังกลาวมีความจําเปนในการดํารงสถานะ
ตัวแทนระดับ Premium ของบริษัทอันนับวาเปนจุดแข็งที่เหนือตัวแทนรายอื่น ๆ ในประเทศไทยดวย ทําใหบริษัทไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาเนื่องจากมั่นใจไดวาพนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขายและนําความรูใหม ๆ
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มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบให แ ก ลู ก ค า อย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ที่ จ ะสามารถนํ า เสนอทางออกให กั บ ลู ก ค า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(3) ดานการบริหารตนทุนการขาย
ทางกลุมธุรกิจ NW เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
โดยยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก โดยที่บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนของ AlcatelLucent ในระดับ Premium Partner ทําใหไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน สามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกกวาตัวแทนจําหนาย
ทั่วไป และไดรับการสนับสนุนการเงินดานการทําการตลาด (Co-op Fund) ทําใหกลุมธุรกิจ NW สามารถแขงขันกับองคกร
อื่นได และคงมีกําไรที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางแข็งแรง
(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
บริษัทไดรับความไววางใจและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาทั้งในสวนของลูกคาเดิมและสามารถ
ขยายฐานลูกคาใหมไดโดยเนนในดานการใหบริการ ที่ผานมาบริษัทไมเคยถูกปรับจากหนวยงานตาง ๆ เลย โดยเฉพาะ
หนวยงานของรัฐที่มีบทปรับในสัญญาเกือบทุกสัญญา เนื่องจากบริษัทเนนในสวนของการรับงานซึ่งบริษัทจะมีการประเมิน
ความตองการของลูกคาอยางละเอียด วิเคราะหโครงการ และความพรอมในทุก ๆ ดานรวมถึงจัดทํา Proposal เพื่อนําเสนอ
ใหลูกคากอนที่จะเขาประมูลงานเสมอ เพื่อที่บริษัทจะมั่นใจไดวาจะสามารถทําตามความตองการของลูกคาได นอกจากนั้น
ภายหลังการขายบริษัทยังจัดสรรพนักงานใหดูแลลูกคาแตละกลุมอยางทั่วถึงและตรงตามความตองการ โดยสามารถให
ความสะดวกและบริการตอบคําถามแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว การจัดสรรพนักงานเพื่อดูแลลูกคาในแตละกลุม
ดังกลาวจะชวยสรางความมั่นใจใหกับคูคาในการใชบริการของกลุมธุรกิจ NW อยางตอเนื่อง ทําใหกลุมธุรกิจ NW มีโอกาส
ไดรับงานเพิ่มเติมจากลูกคารายเดิมในปตอ ๆ ไป และมีการพูดตอและแนะนําลูกคาใหมดวย ซึ่งสถานการณเชนนี้ยังผลให
กลุมธุรกิจ NW มีตนทุนในการหาลูกคาใหมต่ําอีกประการหนึ่งดวย
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
ทางกลุมธุรกิจ NW มีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ สถาบันการศึกษาและหนวยงานในภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยรายไดสวนใหญมาจากกลุมสถาบันการศึกษาและภาคราชการ เนื่องจากกลุม
สถาบันการศึกษาเปนตลาดที่มีความตองการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโดยทั่วไปจะเปนผูเริ่มใชเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ
สวนทางภาคราชการนั้น เปนตลาดที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนําเทคโนโลยี ICT มาทํา
การพัฒนาประเทศ ทําใหเปนตลาดที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งประกอบกับการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยที่ผานมา
กลุมธุรกิจ NW ไดมีโอกาสใหบริการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐหลายโครงการ ทําใหสามารถนําผลงานจาก
สถานศึกษามาเปนแนวทางในการวางระบบเครือขายใหกับลูกคารายอื่น เชน หนวยงานราชการและองคกรเอกชนอื่น ๆ โดย
จะเนนเฉพาะหนวยงานขนาดใหญ (Enterprise Solution) ทําใหกลุมธุรกิจ NW มีความแตกตางและจุดยืนที่แตกตางจาก
ธุรกิจระบบเครือขายทั่วไปในตลาดเมืองไทย ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่กลุมธุรกิจ NW มุงเนนเนื่องจากเปนหนวยงานที่มี
ศักยภาพการสั่งซื้อและการติดตั้งระบบเครือขาย และมีการตั้งงบประมาณในแตละปชัดเจน แตอยางไรก็ตามในป 2552
กลุมธุรกิจ NW ไดจะเริ่มเนนตลาดในสวนหนวยงานเอกชนขนาดใหญเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนฐานที่สําคัญรองรับการแปรผัน
ของปจจัยที่สงผลตอการขายงานภาคราชการ และเพื่อเปนการเพิ่มรายได หรือชองทางรายไดในอนาคตตอไป
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โดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทางกลุมธุรกิจ NW จะเขาไปทําการประกวดราคา สวนกลุม
ลูกคาภาคเอกชนจะใชทีมงานขายตรง โดยใชกลยุทธสงทีมงานขายเขาไปขายแบบนํารอง (pre-sale) โดยจะเขาไปแนะนํา
ลูกคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑทางดานเทคนิคและเนนการใหความรูโดยตรงกับกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาเขาใจในประโยชน
ของการนําผลิตภัณฑไปใชรวมถึงเห็นความสําคัญในการใชระบบเครือขายดังกลาวใหเกิดประโยชนตอองคกร ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มความนาเชื่อถือในธุรกิจดวย จากนั้นจะสงตัวแทนขาย (Sale) ไปทําการเจรจาตอรองทางดานราคาและสรุปราคาในการ
ทําโครงการ และ กลุมธุรกิจ NW ไดวางแผนงานจัดสัมมนาใหมากขึ้นในป 2552 เพื่อขยายฐานลูกคามากขึ้นในแตละ
Segment ที่กลุมธุรกิจ NW มี Site Reference แลว และ Segment อื่น ๆ ที่มีการใชงานในลักษณะคลายกัน
ในปจจุบันทางกลุมธุรกิจ NW ยังเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท CAT
Telecom จํากัด (มหาชน) โดยรวมรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอาศัยจุดแข็งของพันธมิตรซึ่งเปนผูใหบริการโครงขาย
และ Internet อีกดวย
กลุมธุรกิจ NW มีพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการติดตั้งระบบเครือขายเปนอยางดี
นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ NW ไดรับความไววางใจใหติดตั้งระบบเครือขายในโครงการที่สําคัญและสรางชื่อเสียงใหกับกลุมธุรกิจ
NW ในชวงที่ผานมาโดยมีตัวอยางโครงการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
ชื่อโครงการ
โครงการขยายระบบเครือขาย
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
โครงการระบบเครือขายอาคาร 9 ชั้น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 13 รายการ
โครงการซื้ออุปกรณอาคารนวัตกรรม
โครงการปรับปรุงเครือขายสารสนเทศ
โครงการจางเก็บขอมุลการจราจรอิเลคทรอนิกส
โครงการระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและติดตั้ง

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงเรียนเตรียมทหาร
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โรงเรียนศูนยรักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
โครงการระบบเครือขายไรสาย
โรงพยาบาลพระราม 9
โครงการจ า งเหมาติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เครือขายคอมพิวเตอร และบํารุงรักษา

ป พ.ศ.
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
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นอกจากงานใหบริการออกแบบติดตั้งระบบเครือขายแลว กลุมธุรกิจ 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 โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการเต็มรูปแบบ พรอมหมายเลขโทรศัพทดวนที่ลูกคาสามารถแจงปญหาการใชงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ลักษณะขั้นตอนการทํางานจะเปนลักษณะเดียวกับการทํางานของกลุมธุรกิจ T & E
ผลิตภัณฑสวนใหญในโครงการเปนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร

เพียงแต

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในป 2551 มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศในอัตราสวนรอยละ 80 และสั่งซื้อสินคาในประเทศใน
อัตราสวนรอยละ 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 เมื่อมีการสั่งซื้อสินคาจากลูกคาและไดรับใบสั่งซื้อเรียบรอยแลวเทานั้น ทําใหกลุมธุรกิจ NW ไมตองมีการเก็บ
สินคาคงคลังโดยไมจําเปน และ กลุมธุรกิจ NW ยังคงเสาะหาแหลงผลิตภัณฑและสินคาใหม ๆ เพื่อสนองตอบความตองการ
และเปนทางเลือกใหม ๆ ใหกับลูกคา

สวนที่ 2 หนา 35

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.3 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI)
กลุมธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Business Sector: GI)
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI) กลุมธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Business Sector: GI) ดําเนินธุรกิจภายใตบริษัท IRCP โดยประกอบ
ธุรกิจจัดจําหนายซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinfomatics System) ซอฟตแวรสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support & Business Intelligence) ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีขีด
ความสามารถรองรับระบบงานในดานตาง ๆ อาทิเชน
1. การจัดการที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน การผังเมือง
2. การบริหารองคกรสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น การจัดเก็บรายไดดวยระบบแผนที่ภาษี
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ระบบ

3. ความมั่นคง ระบบเตือนภัย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4. การสํารวจรังวัดทางภูมิศาสตรเพื่อการผลิตแผนที่ทุกมาตราสวนจากรูปถายทางอากาศ การแปล
ความภาพถายดาวเทียมรีโมทเซนซิงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกษตร
และชลประทาน
5. การคมนาคมขนสง โทรคมนาคม และการพลังงาน
6. การเงินและการธนาคาร อสังหาริมทรัพย
7. การศึกษา การทองเที่ยว โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพโดยรวมขีดความสามารถหลาย ๆ ดานเขาไว
ดวยกันเพื่อใหสามารถตอบสนองตามความตองการของลูกคาหลากหลายสาขา ไดแก
•

•

•

ความสามารถทางดานภูมิศาสตร (GI) สามารถรองรับขอมูลเชิงพื้นที่ไดทุกชนิดโดยไมมีขีดจํากัดใน
เรื่องขนาดและมาตราสวน เชน แผนที่ภูมิประเทศ รูปถายทางอากาศ ขอมูลภาพถายดาวเทียมรีโมท
เซนซิง 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) สามารถรองรับขอมูลภาพถายดาวเทียม
สํารวจระยะไกลทั้งระบบเลนส ระบบ Hyperspectral และระบบ Radar ซึ่งสามารถถายภาพไดทุก
สภาพภูมิอากาศ
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•
•

•

ระบบนํารองดวยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ซึ่งสามารถแสดงผลตําแหนง
ในขณะเคลื่อนที่ในลักษณะพลวัต
ระบบจัดการฐานขอมูล RDBMS (Relational Database Management System) & Data
Warehouse ซึ่งสามารถประมวลผลภายใตสถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเชน .NET JAVA
ฯลฯ โดยสามารถทํางานรวมกับระบบภูมิสารสนเทศไดเปนอยางดี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ประจําศูนยปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ในลักษณะ GBI (Geoinformatics Business Intelligence) โดย
แสดงกราฟสถิติแบบพลวัตควบคูกับแผนที่สถานการณได

รายละเอียดผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ GI
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 กลุมธุรกิจ GI ยังใหบริการเปนที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใหบริการ
ในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาโครงการ การสํารวจรังวัดและการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม การจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ รวมทั้งรับจางผลิตแผนที่อยางครบวงจร ปจจุบันกลุมธุรกิจ GI ไดใหบริการกับหนวยงานสําคัญๆ มากมาย
โดยไดรับความไววางใจใชบริการจากลูกคาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีตัวอยางโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
และโครงการที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน ดังตอไปนี้
โครงการที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน
หนวยงาน
บริษัท เอ.ซี.ไอ.เอส (ไทยแลนด) จํากัด
กรมธนารักษ
กรมที่ดิน
บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จํากัด
บริษัท จันวานิชย จํากัด

ป พ.ศ.
2551
2551
2551
2551
2551

โครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว
หนวยงาน
กรมที่ดิน (บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรโครงการตนแบบระบบสารสนเทศที่ดิน)
สํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด
(โครงการปรับปรุงโปรแกรมสําหรับการสํารวจพืชเสพติด)
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล - DGR)
จังหวัดปทุมธานี (โครงการบูรณาการระบบเลขบานกับระบบภูมิสารสนเทศ)
กรมที่ดิน (โครงการตนแบบระบบสารสนเทศที่ดิน)
สํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด (โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องมือ
สํารวจพืชเสพติด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (โครงการจัดซื้อซอฟตแวร GIS )
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
(โครงการวิจัยพัฒนาทางทหาร ระยะที่ 2)
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
(โครงการบอลลูนตรวจการณพรอมอุปกรณ)
เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี (ระบบแผนที่ภาษี)

ป พ.ศ.
2551
2551
2550
2549
2548
2550
2550
2550
2549
2549
2549
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หนวยงาน
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)

ป พ.ศ.
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548

ขั้นตอนการใหบริการของกลุมธุรกิจ GI ธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ มีดังตอไปนี้
1. ใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคา เพื่อสํารวจความตองการเบื้องตน สภาพขอเท็จจริง ตลอดจนพิจารณา
ความเปนไปไดในการสรางโครงการ
2. คัดเลือกแบบจําลองการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Geospatial Analysis Model) เพื่อนํามาวางแผนพัฒนา
ใหสอดคลองกับระบบงานของลูกคา
3. ออกแบบโครงสรางของระบบงานและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศและตนแบบโปรแกรมประยุกตใชงานซึ่งสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดเตรียมตัวอยางขอมูลซึ่งสอดคลองกับแนวทางดําเนินโครงการ รวมทั้งผลที่ไดจากโครงการ เพื่อ
สาธิตและนําเสนอแกลูกคาในการพิจารณากําหนดความเหมาะสมรวมกัน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของลูกคา
5. พิจารณาความตองการของโครงการในดานตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค
(TOR) ของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตใชงาน พรอมคาใชจายในการพัฒนาระบบและ
ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการเพื่อใหลูกคานําไปวางแผนจัดงบประมาณตอไป
6. เมื่อลูกคาไดรับงบประมาณและผานกระบวนการจัดซื้อเรียบรอยแลว จึงดําเนินการสงมอบระบบ
อุปกรณใหแกลูกคา พรอมกับทําการติดตั้งและทดสอบระบบใหเปนที่เรียบรอย
7. ดําเนินการฝกอบรมใหแกลูกคาจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
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8. ใหการบริการอยางใกลชิดดวยความเปนกันเองกับลูกคาในระหวางที่อยูในชวงของการรับประกัน
สินคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาและบริการหลังการขาย เพื่อใหสามารถขยายผลไปสูการทําสัญญา
บํารุงรักษากับลูกคาในปตอไป
3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.3.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
กลุมธุรกิจ GI 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 และผลิตภัณฑ
SAS ของบริษัท SAS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสินคาของกลุมธุรกิจ GI มีขีดความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศสูง
มาก โดยผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลภูมิสารสนเทศผานระบบเครือขายได และสามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยาง
หลากหลาย เนื่องจากซอฟตแวรภูมิสารสนเทศของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่ไดรวมขีดความสามารถทางดาน ภูมิสารสนเทศ
นานับประการเขาดวยกัน จึงมีพัฒนาการล้ําหนากวาซอฟตแวรทางดาน GIS และงานแผนที่ทั่วไป โดยสามารถวิเคราะห
เงื่อนไขเชิงพื้นที่และรองรับระบบงานไดหลากหลายสาขา จึงถูกนํามาใชประโยชนเปนเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนและ
ตัดสินใจของผูบริหาร (Decision Support System) ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดมีการพัฒนาเมนูคําสั่งและคูมือการใชงาน
เปนภาษาไทยทําใหใชงานไดงาย โดยมีราคาที่ต่ํากวาสินคาคูแขงในแงของประสิทธิภาพโดยรวม ในปจจุบันไดมีการนําไปใช
งานอยางแพรหลายกวา 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ GI เนนการใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคาอยางใกลชิดใน
การออกแบบสรางโครงการและการวางแผนงบประมาณอยางเหมาะสม โดยเสนองานใหแกลูกคาในลักษณะครบวงจร
(Total Solutions) ประกอบดวยอุปกรณฮารดแวร ระบบเครือขายและการรักษาความปลอดภัย ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกตใชงานและระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสนอแนวทางพัฒนาระบบงาน การใหบริการนําเขาและ
จัดทํา (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
ทีมงานผูเชี่ยวชาญในการวางระบบศู นยป ฏิบัติการ (Operation Center) การจัดการระบบเครือขา ย (Network
Management) พรอมดวยระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งสามารถสรางระบบงาน
สารสนเทศอยางครบวงจร (Turnkey System) และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกระดับไดเปนอยางดี
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นอกจากนี้ ในบางโครงการที่มีขนาดใหญซึ่งจําเปนจะตองมีการออกแบบพิเศษในลักษณะของการบูรณาการระบบอุปกรณ
ตาง ๆ เขาดวยกัน ก็จะมีการพัฒนาโครงการรวมกับกลุมพันธมิตรที่มีผลิตภัณฑสนับสนุนตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
รวมกันออกแบบระบบงานโครงการในเชิงบูรณาการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่อีกดวย
นอกจากมีทีมงานที่พรอมใหบริการกับลูกคาไดทุกระดับแลว กลุมธุรกิจ GI ยังมีซอฟตแวรระบบภูมิ
สารสนเทศสําหรับใชในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปน Freeware ถูกตองตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพใกลเคียง
กับผลิตภัณฑหลัก พรอมดวยคูมือการใชงานภาษาไทยโดยละเอียด ซึ่งสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรและคูมือ การใชงาน
นี้ไดจาก Web Site ของ IRCP และจากผูผลิตซอฟตแวรโดยตรง ทําใหลูกคาสามารถประหยัดคาใชจายเบื้องตนในการ
พัฒนาบุคลากรเปนอันมาก และยังมีโอกาสทดสอบประสิทธิภาพในการใชงานดวยตนเอง อันจะทําใหลูกคามีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพสินคาของทางกลุมธุรกิจ GI ไดดียิ่งขึ้น
(2) ดานพนักงาน
พนักงานในทีมงานมีประสบการณทางดานภูมิสารสนเทศมาอยางยาวนาน โดยมีขีดความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดอยางหลากหลายในทุกสาขา อีกทั้งยังมี
ความพรอมในการใหบริการโดยที่มีการประสานงานและรวมมือกับลูกคาอยางใกลชิด ไดแก การจัดทําโครงการนํารอง
(Pilot Project) เพื่อเตรียมการสรางสรรคผลงานที่ดีซึ่งสามารถยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตลอดจนความมุงมั่น
ในการใหบริการลูกคาอยางเต็มความสามารถ
(3) ดานประชาสัมพันธ
กลุมธุรกิจ GI ไดเสริมชองทางการจัดจําหนายในวงกวางดวยการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่
มีชื่อเสียง, สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา
รวมทั้งความรวมมืออยางใกลชิดในการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาค ทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาที่มีความ
ตองการโดยตรงไดเปนอยางดี เชน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การออกงานนิทรรศการ การจัดการฝกอบรม การ
ประชาสัมพันธบน Web Site ของ IRCP เปนตน นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ GI ไดทําการผลิตสื่อตัวอยางของการประยุกตใชระบบ
ภูมิสารสนเทศในงานดานตาง 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 จึงทําใหกลุม
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ธุรกิจ GI สามารถนํามาใชอางอิงเพื่อขยายฐานการตลาดตอไปยังลูกคาเปาหมายกลุมอื่น ๆ โดยในป พ.ศ. 2551 ประมาณ
การสัดสวนรายไดของทางกลุมธุรกิจ GI 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

สําหรับการเขาถึงลูกคาในภาครัฐบาลนั้น กลุมธุรกิจ GI จะเขาไปทําการเสนอขายโครงการโดยอาศัยการ
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะโครงการนํารองรวมกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อเปนการทดสอบประสิทธิภาพของสินคาวาตรงตาม
ภารกิจของหนวยงานเบื้องตน เพื่อนําไปสูการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการตอไป
สวนภาคเอกชนจะเนนกลยุทธการขายตรงกับกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ โดยจัดทีมงานผูเชี่ยวชาญเพื่อ
เตรียมการสาธิตและนําเสนอตัวอยางผลงานที่เคยดําเนินการมาแลววาสอดคลองกับภารกิจและความตองการลูกคา ทั้งนี้
เพื่อใหลูกคาสามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
3.3.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ปจจุบันนโยบายภาครัฐยังไดเนนใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศ
เชิงพื้นที่มาชวยสนับสนุนการวางแผนและกําหนดนโยบาย ตลอดจนการแกไขปญหาดานตาง ๆ ของประเทศ เพื่อทําให
การบริหารราชการ การบริหารจัดการทรัพยากร และการใหบริการของหนวยงานภาครัฐทุกระดับบังเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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 ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน และมีศักยภาพความพรอมทั้งในแงของความมั่นคงทางดานการเงิน และความเชี่ยวชาญทางดาน
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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
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
3.3.3.1 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
3.3.3.2 กลุมผลิตภัณฑที่สั่งสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑ
ดานซอฟตแวร 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 มี
สัดสวนรอยละ 60
นอกจากนี้ ทางสายงานยังมีกลุมผลิตภัณฑที่เปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรที่ไดรับการออกแบบพัฒนา
เฉพาะกิจตามความตองการของลูกคา จะแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
• ซอฟตแวรประยุกตใชงานดานภูมิสารสนเทศ จะใชทีมงานจากกลุมธุรกิจ GI เปนผูพัฒนาเอง
• ซอฟตแวรพัฒนาระบบบริหารงานดาน MIS จะใชทีมงานจากกลุมธุรกิจ GI และทีมงานจากบริษัท
ในเครือ เปนผูพัฒนารวมกัน
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•
•

ซอฟตแวรและฮารดแวรที่เปนการออกแบบพิเศษ จะใชทีมงานจากกลุมธุรกิจ GI รวมกับพันธมิตรคู
คา ที่มีขีดความสามารถดานวิจัยและพัฒนาเปนผูพัฒนารวมกัน
การวางระบบเครือขาย LAN / WAN จะใชทีมงานบริษัทในเครือ เปนผูวางแผนออกแบบและพัฒนา
ระบบรวมกัน

3.4.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจภูมิสารสนเทศ
(1) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท Microimages, Inc.
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน

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

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 Envitec Co., Ltd. ประเทศไทย
ไมมี
9 กรกฏาคม 2547
2 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 2 ป ถาฝายใดฝายหนึ่งไมแจง
เอกสารยกเลิก
ไมมี
1. เปนสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา Cadcorp SIS, Cadcorp
GeognoSIS.NET
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2. การบอกเลิกสัญญา โดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนากอน 30 วัน
กอนวันครบอายุของสัญญา
(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 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI)
กลุมธุรกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชน (Finance & Private Sector : F&P)
3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI)
กลุมธุรกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชน (Finance & Private Sector: F&P) ประกอบธุรกิจดานงานบริการ ใหคําปรึกษา
บูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร นําเสนอลูกคาแบบครบวงจร (ICT Total Solutions) โดยมุงเนนกลุมลูกคา
สถาบันการเงิน และลูกคาบริษัทเอกชนตั้งแตขนาดกลางถึงขนาดใหญ
กลุมธุรกิจ F & P เปนสายงานใหมที่เริ่มเขามาดําเนินการประมาณกลางป 2551 จึงตองมีการวิเคราะห
ผลิตภัณฑและบริการที่มีความแตกตางและไดเปรียบกวาคูแขงเดิมที่อยูในตลาด เพื่อหาจุดแข็ง อันไดแกความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ประสบการณของทีมงาน ผลงานที่ผานมา รวมทั้งการสรางความรวมมือกับพันธมิตรที่จะเสริมความเขมแข็ง
และสามารถกําหนดกลุมผลิตภัณฑและบริการหลักดังนี้
รายละเอียดผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ/บริการ

รูปแบบที่นําเสนอ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
- SAS
- ORACLE

บริการพัฒนาระบบงาน Datawarehouse
Data Mining,KPI,Balance
Scorecard,Performance
Management,Dashboard

กลุมลูกคา

สายการตลาด-วิเคราะหกลุมลูกคา จัดกิจกรรม
และประเมินผล
สายการเงิน-วิเคราะหเพื่อวางแผนดานการเงิน
สายบริหารความเสี่ยง-กําหนด
Scorecard,Dashboard
Software Application 1.Business process Management เชน ฝายจัดซื้อจัดจาง
Solutions
ระบบจัดซื้อ จัดจางอิเล็กทรอนิกส
ฝายสินเชื่อ
JAVA
ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ฝายธุรการ
.Net
ระบบบริหารและจัดเก็บเอกสาร
2.ระบบ Payment/Collection
ฝายบัญชี/การเงิน
3.ระบบปองกันการทุจริต (Fraud P/D)
ฝายปองกันการทุจริต
4.Outsourcing Service โดยการสง
ฝาย IT หรือ User
Developer เขาไปประจําทํางาน
ระบบภูมิสารสนเทศ
1.ระบบประเมินทรัพยสิน
ฝายสินเชื่อ
GEOINFORMATICS SYSTEM 2.ระบบขนสง(Logistic)
ฝายจัดสง
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ผลิตภัณฑ/บริการ
Infrastructure
Solutions

รูปแบบที่นําเสนอ
1.Payment/Collection System
2.Virtualization Solutions
3.Network Solutions
4.IT Security System
5.Self Service Kiosk
6.Outsourcing Service

กลุมลูกคา
ฝาย IT และฝายสนับสนุน

โดยที่ผานมาทางกลุมธุรกิจ F & P ไดมีผลงานในป 2551 พอสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท
ผลิตภัณฑ/บริการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
Software Development
บริษัท ไทยออโตเซลส จํากัด
Credit Approval Workflow
บมจ. รถไฟฟามหานคร
Software Maintenance
บมจ. บางจากปโตรเลียม
Software Development
บริษัท ทรูคอรปอเรชั่นจํากัด
SAS outsourcing services
กลุมธุรกิจ F & P ไดวางแผน และกําหนดกิจกรรมทางการตลาดโดยกําหนดขั้นตอนเริ่มจากการแบงลูกคา
เพื่อใหทีมงานขายดูแลรับผิดชอบเฉพาะ การแนะนํา และการประชาสัมพันธ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่องจะชวยทําให
ลูกคากลุมเปาหมายไดรับรู เขาใจ มั่นใจในการที่จะใหโอกาสบริษัทในการเขาไปนําเสนอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท
นํามาวิเคราะห วางแผน กําหนดกลยุทธเพื่อไดเปรียบคูแขง รวมทั้งการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว เพื่อให
ลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง อันจะทําใหธุรกิจมีผลประกอบการที่เติบโตแบบยั่งยืน
ขั้นตอนการทํากิจกรรมการตลาด มีดังนี้
1.กําหนดทีมงานขาย เปาการขาย กลุมลูกคา
2.จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด/แนะนําผลิตภัณฑและบริการ
3.วิเคราะหปญหาและความตองการของลูกคา ความไดเปรียบคูแขง
4.บูรณาการระบบและจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนอง
5.ติดตั้ง สงมอบระบบเพื่อใชงาน
6.บริการหลังการขาย/ดูแลบํารุงรักษา
7.ลูกคาสัมพันธเพื่อการซื้อซ้ํา
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1. กําหนดทีมงานขาย เปาการขาย กลุมลูกคา
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทํางานเริ่มจากการกําหนดใหทีมงานขายดูแลรับผิดชอบลูกคาหลัก
ที่มีการจัดสรรงบประมาณดาน IT อยางตอเนื่อง ทีมงานขายจะตองวางแผน กําหนดกลยุทธ และมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม และ
สรางโอกาสทางการขาย อันจะสงผลใหสามารถบรรลุเปาการขาย การกําหนดกลุมลูกคาหลักจะทําใหบริษัทมีความมั่นคง
และความแนนอนในเชิงรายได การบริหารการเงิน การวางแผนบุคคลากร และตนทุนในการทําธุรกิจ
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด/แนะนําผลิตภัณฑและบริการ
ขั้นตอนนี้จะมุงเนนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยทําใหทีมขายมีโอกาสเปดการขายทั้งลูกคาใหม และการมี
กิจกรรมที่สรางสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม รวมทั้งการแนะนําผลิตภัณฑใหมที่จะทําใหลูกคามีขอมูลเพื่อวางแผน พิจารณา
ความจําเปนหรือตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา กอใหเกิดโอกาสทางการขายอยางตอเนื่อง
3. วิเคราะหปญหาและความตองการของลูกคา ความไดเปรียบคูแขง
กระบวนการขายของกลุมธุรกิจ F & P จะตองสามารถวิเคราะหปญหาและความตองการของลูกคา
รวมถึง ลูกคาที่มีบทบาทในโครงการหรือกระบวนการจัดซื้อ การวางกลยุทธเพื่อไดเปรียบคูแขง อันจะเปนผลใหสามารถปด
การขายตามเปาหมายที่กําหนด
4. บูรณาการระบบและจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนอง
ตลาดปจจุบันมีการแขงขันสูง การขายผลิตภัณฑโดยไมมีการบูรณาการระบบเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจะ
ทําใหผลกําไรที่คาดหวังเปนไปไดยาก ปญหาและความตองการของลูกคามีความซับซอนมากขึ้น ฉะนั้นทีมงานขายของสาย
จะตองมีความเขาใจธุรกิจของลูกคา และสามารถประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอบสนอง ทันสถานการณ
5. ติดตั้ง สงมอบระบบเพื่อใชงาน
ขั้นตอนนี้จะเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะตองควบคุมใหเปนไปตามขอเสนอและเงื่อนไขระหวาง
ลูกคากับบริษัท ซึ่งจะมีผลในขั้นตอนการรับงาน และอนุมัติการจายชําระตามเปาหมายที่กําหนด
6. บริการหลังการขาย/ดูแลบํารุงรักษา
ภายหลังสงมอบงานใหกับลูกคา ทางกลุมธุรกิจ F & P จัดใหมีการบริการหลังการขาย ไดแก การ
ใหบริการบํารุงรักษา โดยใหบริการลูกคาอยางใกลชิดในระหวางที่อยูในชวงรับประกันสินคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพสินคา ซึ่งสามารถขยายผลไปสูการทําสัญญาบํารุงรักษากับลูกคาในปตอไปหลังจากหมดชวงการรับประกันสินคา
7. ลูกคาสัมพันธเพื่อการซื้อซ้ํา
เพื่อใหทีมงานขายสามารถรักษาฐานลูกคาหลัก และสรางโอกาส และจูงใจในการพิจารณาและมี
ยอดขายที่ตอเนื่อง กิจกรรมลูกคาสัมพันธจึงมีความจําเปนที่ทีมงานขายจะตองกําหนด และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและตัดสินใจใชบริการของบริษัทในระยะยาว

สวนที่ 2 หนา 48

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
กลุมธุรกิจ F & P ไดวิเคราะหจุดเดนในการสรางความแตกตางในการนําเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
(Solution) ในการแกไขปญหาใหกับลูกคา มีความชํานาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ มีทีมงานที่มีประสบการณ
มีทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจากสายธุรกิจ ISD ซึ่งใหการสนับสนุนในกรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะสินคาของบริษัทจะรับประกันเปนระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกคา นอกจากนี้ทาง
ทีมงานไดพยายามสรรหาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ที่ตอบสนองกลุมลูกคาโดยกําหนดเปนผลิตภัณฑและบริการหลักที่
จะสรางรายไดที่ตอเนื่องในระยะยาว ควบคุมคุณภาพการใหบริการกอนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงาน
จะตองเขาใจในธุรกิจเพื่อนําเสนอสินคาและบริการที่ดีที่สุด การสงมอบใหตรงเวลา
(2) ดานพนักงาน
ทีมงานขายของกลุมธุรกิจ F & P จะตองมีความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กําหนดกลยุทธในการนําเสนอเพื่อไดเปรียบคูแขง มีแผนในการทํางาน
และเปาหมายที่ชัดเจน มีการฝกอบรมเทคนิคการขายเพิ่มเติม รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูในผลิตภัณฑหลักอยูเสมอ มี
ปฏิสัมพันธและทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหกระบวนการขายและสงมอบผลิตภัณฑ พรอมบริการมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
(3) ดานการบริหารตนทุน
กลุมธุรกิจ F & P นี้ เปนกลุมธุรกิจใหมที่ดูแลกลุมลูกคาที่บริษัทยังมียอดขายรวมเปนสัดสวนไมถึง
20% จึงตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมทางการตลาดที่มากพอ รวมทั้งการกําหนดราคาที่จูงใจ และ
แขงขันได เพื่อใหยังคงกําไรสุทธิ จะตองมีการกําหนดผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการในการ
ทํางานเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ
(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
กลุมธุรกิจ F & P นี้ไดเนนใหทีมงานขายพัฒนาวิธีการเพื่อดูแลลูกคาใหเปนลูกคาหลัก การสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาโดยการทําความเขาใจลูกคาคนหาความตองการและทําการแกไขปญหาใหลูกคา เพื่อทําใหมี
โอกาสรับงานจากลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น จากผลงานที่ผานมาจะพบไดวา มีอัตราไดรับงานซ้ําจากลูกคารายเดิมสูงมากกวา
รอยละ 80
ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
1) กลุมลูกคาสถาบันการเงิน
แบงกลุมลูกคาหลักที่สายงาน มุงเนนศึกษาวิเคราะหตลาด ปญหาและความตองการเฉพาะกลุม โอกาส
ทางธุรกิจเพื่อกําหนดกลยุทธ วางแผนและดําเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑพรอมบริการ และบรรลุเปาหมาย
ของบริษัท ไดดังนี้
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1.1) ธนาคารพาณิชย
หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย และหมายความรวมถึง
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ และ สาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ ธนาคารทิสโก ธนาคารสแตนดารดชารเตอร เปนตน
1.2) ธนาคารที่หนวยงานของรัฐกํากับดูแล
หมายถึง ธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของเปนผูกํากับ
ดูแล เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปนตน
1.3) ธุรกิจเงินทุน บรรษัท บริษัท สหกรณ และกองทุน
หมายถึง สถาบันการเงินที่ตองกํากับดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกําหนด เชน บริษัทเงินทุน บรรษัทบริหารสินทรัพย สหกรณออมทรัพย กองทุนประกันสังคม เปนตน
2) กลุมลูกคาเอกชน
บริษัทเอกชนที่สายงานจะมุงเนนจะเปนบริษัทที่ทําธุรกิจขายสินคาพรอมบริการที่มีเครือขายและเนนการใช
ชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาสัมพันธและใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหลัก เชนบริษัทเอกชนที่
ไดรับสัมปทานในการประกอบธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ สื่อสารมวลชน ขนสงมวลชน และกลุมบริษัทที่ทําธุรกรรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ทางกลุมธุรกิจ F & P ไดวางแผน กําหนดทีมงานเฉพาะและเริ่มดําเนินการเพิ่มชองทางการนําเสนอสินคา
และบริการไปยังกลุมลูกคาธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ เพื่อสรางโอกาสและเพิ่มสัดสวนของผล
ประกอบการและผลกําไร อันจะสงผลทําใหการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกิจมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะกลุมลูกคา
ธนาคารที่ธุรกิจมีการแขงขันสูง มีการปรับกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบ ทําใหการปรับปรุงและพัฒนาดานไอซีทียังคงมี
ความตองการและมีงบประมาณดานนี้อยางตอเนื่องเสมอมา ดวยทีมงานที่มีประสบการณ และผลงานของบริษัทจึงเปน
ปจจัยบวกที่จะเขาสูกลุมลูกคากลุมนี้
3.1.2.1 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขันกลุมลูกคาสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน
ในตลาดกลุมลูกคาสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน จะมีคูแขงในตลาดเดิมคอนขางมาก แตจะมีจุดแข็งที่
แตกตางกัน ซึ่งสายงานไดรวบรวม และวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในทุกโครงการหรือบริการเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ
เพื่อความไดเปรียบกอนการดําเนิการทุกครั้ง อันจะเห็นไดวาในกลุมลูกคาธนาคาร บริษัทยังมีโอกาสในการนําเสนอบริการ
เพื่อพัฒนาซอฟแวรเฉพาะธุรกิจ เชน ระบบอนุมัติสินเชื่อ ระบบบริหารจัดการเอกสารในการขอสินเชื่อ ระบบประเมิน
สินทรัพยโดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง บริการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
ขอมูล (Data Quality) ระบบบริหารจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุนกิกรรมลูกคาสัมพันธ(CRM) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร
ระดับสูง (Management Cockpit) เปนตน โดยระบบงานดังกลาวจะมีคูแขงนอยในตลาด สามารถสรางความไดเปรียบและ
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บรรลุเปาหมายไดไมยาก ในกลุมลูกคาสถาบันการเงินบริษัทคูแขงซึ่งทําธุรกิจและมีกลุมลูกคาเปาหมายที่ใกลเคียงกัน
ไดแก บริษัท จีเอเบิล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุป จํากัด บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด บริษัท เมโทรซิสเต็ม
จํากัด บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด บริษัท สตรีมไอที จํากัด บริษัททีเอ็นอินโฟเมชั่น จํากัด บริษัท สามารถ คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะดานตางกันไป
โอกาสและปจจัยเสริม
จากกลุมลูกคาขางตนจะมีปญหาและความตองการระบบสารสนเทศและสื่อสารที่แตกตางกัน ตามขนาด
ของธุ รกิจ โครงสรา งขององค กร ธุร กรรม และกลุ มลูก ค า เป า หมาย แตพ อจะสรุป โอกาสและป จจัย เสริ มเพื่ อ นํา เสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้
- กลุมธุรกิจนี้ตองการเพิ่มรายได กําไร สวนแบงในตลาด หรือ ลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยการปรับปรุงรูปแบบ พัฒนา นําเสนอสินคา และบริการใหมๆ สรางโอกาสทางธุรกิจ โดย
รว มกับ พั น ธมิ ตรทางธุ รกิจ เพื่อ ขยายฐานลูก คา ขยายชอ งทางในการใหบ ริ การ บริห ารกิจ กรรมลูก คา สั มพัน ธ การนํ า
เทคโนโลยีต างๆมาเปน เครื่องมือในการวิคราะห จัดเก็บ ขอ มูลอยางเปนระบบ สามารถนํามาบูรณาการขอมูลอยา งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาเครือขายสื่อสารภายในหนวยงาน รวมทั้งเครือขายสื่อสารอิเล็คทรอนิกส ที่เปนชองทางในการ
ใหบริการเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายใหกับลูกคา ซึ่งจะทําใหสายบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ธุรกิจ มีโอกาสที่จะนําเสนอระบบ ผลิตภัณฑ พรอมบริการที่ตรงและเหมาะสม
- กลุมธุรกิจนี้ตองการ บริหารตนทุนและคาใชจายในการบริหารธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นระบบฐานขอมูลการประกอบกิจการจึงมีความสําคัญในการนํามาวิเคราะห รายงาน
สําหรับฝายปฏิบัติการ ฝายวางแผน และฝายบริหาร เพื่อปรับแผน กระบวนการ ตลอดจนกลยุทธของธุรกิจ ทั้งนี้การบูรณา
การระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้ง ฮารดแวร ซอฟแวร และบุคคลากรจะเปนโอกาสที่บริษัท IRCP จะสามารถเขาไป
นําเสนอ
- ธุรกิจปจจุบันจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงในการทําธุรกิจ โดยจะตองมีมาตรฐานในการทํางาน ระบบ
ควบคุมคุณภาพ ระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพงเวลา อันจะเปนผลใหตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย ตอบสนองความตองการดังกลาวเขามาชวยหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
โดยสรุป ในยุคของภาวะเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอย ทางกลุมธุรกิจ F & P จะตองดําเนินการปรับแผนเพื่อ
รองรับ โดยใชประสบการณและผลงานที่ผานมาของบริษัท มาทํ าการพัฒนา ปรับ ปรุง สรา งความแตกตางและสร า ง
มูลคาเพิ่ม(Value added) ใหสามารถนําเสนอเปนผลิตภัณฑพรอมบริการของบริษัทเองใหกับกลุมลูกคาเปาหมายของ
บริษัทในงบประมาณที่สอดคลองกับภาวะดังกลาว อันจะเปนผลใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มโอกาสใน
การขยายสูกลุมลูกคาใหม
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3.5 สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร (Authorized Replicator Business Department : AR)
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร (สายธุรกิจ AR) ดําเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเปนผูผลิต
ซ้ําซอฟตแวรใหกับ Microsoft ประเภทรับจางผลิต OEM ของ Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบ จัดทํา
โปรแกรมที่ไดรับจาก Microsoft จากนั้นสงโปรแกรมไปใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft เปนผูลงโปรแกรมใสแผน
ซีดี แลวนําแผนซีดีนั้นกลับมาปดฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) ที่ทําจากเทคโนโลยีของ Microsoft
โดยเฉพาะ และใชเครื่องจักร ที่ Microsoft กําหนด ซึ่งการใสรหัสลงในฉลากรักษาความปลอดภัยนี้ถือเปนขั้นตอนในการ
ผลิตซ้ําซอฟตแวร หากไมมีรหัสจะไมสามารถใชโปรแกรมได หลังจากนั้นทําการบรรจุหีบหอและจําหนาย ปจจุบันทางสาย
ธุรกิจ AR เปนผูผลิตซ้ําซอฟตแวรใหกับ 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
3.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
สัดสวนรายไดของทางสายธุรกิจ AR ในป 2551 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 2552 โดยเนน
การผลิตไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่ลูกคากําหนด มีบริการหลังการขาย นอกจากนี้ สายธุรกิจ AR ไดจัด
ใหมีขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ไดมาตรฐาน และมีการจัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจจากลูกคาอยางสม่ําเสมอ โดยโรงงานที่ผลิตเปนโรงงานที่ไดมาตรฐานผานการตรวจสอบ
ทั้งจาก Microsoft และบริษัทผูใหการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000:2000
3.5.2.1

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)
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานครอบคลุมทุกสวนการผลิตทั้งในดานการผลิตซ้ําซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์และดานวัสดุหีบหอ
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(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 2551 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. 2551 มีปริมาณของเสีย
โดยรวมต่ํากวา 200 PPM (200 ชิ้นตอ 1,000,000 ชิ้น) เชนเดิม ซึ่งของเสียในการผลิต เชน กาวเปอนบนแผนซีดี หรือ ฉลาก
กันปลอมหรือบรรจุภัณฑไมสมบูรณ เปนตน โดยในป พ.ศ. 2551 ยังคงเปาหมายที่จะลดของเสียลงใหต่ํากวา 200 PPM
เนื่องจากในชวงตนป 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนการใหมบางสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑของไมโครซอฟตเพื่อ
ปองกันการปลอมแปลง ทําใหขั้นตอนการผลิตอาจยุงยากขึ้นมาบาง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดของเสียเพิ่มขึ้นในชวงดังกลาวได จึง
มิไดปรับเปลี่ยนเปาหมายจากปที่ผานมา โดยปจจัยสําคัญ คือ พนักงานที่เกี่ยวของในแตละขบวนการจะตองไดรับการ
ฝ ก อบรมให เ ข า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนได อ ย า งถู ก ต อ ง รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขบวนการในการผลิ ต ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น ในขณะที่ของเสียลดลง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดดําเนินการตามแผนการลดตนทุนวัตถุดิบลง โดยยังคงเปาหมายไวที่ 3% ตอจากปที่ผานมา ทั้งนี้ ในป 2550
สามารถทําได 3.08% ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการที่เงินบาทแข็งคาขึ้นมาก หากวัดการลดตนทุนจากวัตถุดิบเฉพาะผลจาก
ปจจัยหลัก ๆ เชน การสั่งซื้อเปนปริมาณสูงตอครั้ง เพื่อใหมีความประหยัดตอขนาดยังทําไดไมคอยดี โดยมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑบอย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งจะมีตนทุนคงที่ (Fix Cost) อยูแลว ทั้งนี้ ทุกเปาหมายมี
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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 ซึ่งในประเทศ
ไทยมี 2 บริษัท โดย DSP เหลานี้จะขายสินคาใหกับกลุมลูกคาหลัก 2 กลุมคือ กลุมบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรในประเทศ (PC
OEMers) ที่ไมไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft และกลุมองคกรตาง ๆ ที่ตองการซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองของ
Microsoft โดยในป 2550 สายธุรกิจ AR มีสัดสวนรายไดจาก DSP ประมาณรอยละ 71
(2) บริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร ในประเทศ (PC OEMers) ที่ไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft USA ซึ่ง
ในปจจุบันมีลูกคาที่ 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 ของจํานวนรุนที่มีอยู) และรุนที่ทําเปนรุนที่นิยมสําหรับผูบริโภคระดับกลางถึงลาง
ทําใหปริมาณกลองที่จะตองอัพเกรดเมนูภาษาไทยสูงตามไปดวย
3.5.2.2 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
DSP ซึ่งจะทําใหบริษัทในกลุม DSP นี้สตอคสินคานอยลง จะทําใหปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งลดลง และสงผลให
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คาขนสงตอหนวยสูงขึ้นอีกหากนําเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีคูแขงทางออมที่สําคัญ คือ ซอฟตแวรละเมิด
ลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาที่ถูกกวาและครองสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 80
แนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตซ้ําซอฟตแวร
จากการที่ซอฟตแวรที่ผลิตซ้ําเปนซอฟตแวรของ Microsoft ทั้งระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต
ซึ่งผลิตใหกับ OEMERS และ DSP โดยตรง เปนซอฟตแวรที่ครองสวนแบงการตลาดอันดับหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณา
ยอดขายซอฟตแ วรจึงสามารถพิจารณาได จากยอดขายของจํานวนเครื่องคอมพิว เตอรท่ีจํา หนายในประเทศเปนหลัก
โดยในชวงป 2545 – 2551 มีอัตราการเติบโตของตลาดพีซีไมต่ํากวาปละ 10-20% ดังนั้น คาดวาในป 2552 อัตราการเติบโต
ก็จะอยูในราว 10% ขึ้นไป ซึ่งจะสงผลใหการเติบโตของหนวยงานผลิตซ้ําซอฟตแวรมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
นอกจากนั้น ในชวงป 2545-2551 ทางการไดมีมาตรการในการปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ ทําให
ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวลดลงอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะสงผลดีตอตลาดซอฟตแวรและธุรกิจผลิตซ้ําซอฟตแวรของ
สายธุรกิจ AR โดยรวม
3.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ทางสายธุรกิจ AR เปนผูรับจางผลิตซ้ําซอฟตแวรใหกับ Microsoft และสายธุรกิจ ISD โดยมีขั้นตอนการทํางาน
และการจัดหาผลิตภัณฑ ดังนี้
1

2
สายธุรกิจ AR

Microsoft

โรงงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก Microsoft

3
4

ลูกคาของสายธุรกิจ AR

1. Microsoft เปนผูสงโปรแกรมตนฉบับใหกับทางสายธุรกิจ AR และทางสายธุรกิจ AR เปนผูจัดทําฉลาก
แสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) และจัดหาวัตถุดิบสวนตาง ๆ ที่เหลือ เชน แผนซีดี กลองพลาสติก และหีบ
หอ เปนตน เพื่อประกอบเปนโปรแกรมสําเร็จรูปตามความตองการของลูกคา
2. สายธุรกิจ AR เปนผูจัดสงโปรแกรมใหกับโรงงานประเทศสิงคโปรที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft ให
เปนผูลงโปรแกรมลงแผนซีดีหรือโรงงานที่ไววางใจเปนผูลงโปรแกรมใสแผนซีดี
3. โรงงานที่ลงโปรแกรมสงแผนซีดีกลับมาที่สายธุรกิจ AR เพื่อทําการผลิตซ้ําซอฟตแวรโดยการปดฉลาก
แสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหบี หอ และตรวจสอบคุณภาพกอนสงสินคาใหลูกคา
4. สายธุรกิจ AR สงโปรแกรมสําเร็จรูปใหกับลูกคา
ปจจุบันโรงงานการผลิตซ้ําซอฟตแวรตั้งอยูบนถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เปนอาคารพาณิชย 1 คูหา
4 ชั้น โดยมีชุดสายการผลิตสั่งซื้อโดยตรงจาก Microsoft คือ เครื่องพิมพ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on
Demand) จํานวน 1 สายการผลิต
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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 2548
260,000
96,654

ป 2549
260,000
132,106

ป 2550
260,000
164,963

ป 2551
260,000
198,443

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. 2548-2551 แสดงดังตารางดานลาง
(หนวย : รอยละ)
วัตถุดิบ
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม+แผนซีดี+สิ่งพิมพ
90
90
90
90
เชน แผนพับ คูมือ
อื่น ๆ
10
10
10
10
รวม
100
100
100
100
ทั้งนี้ สัดสวนของการซื้อวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศและในประเทศ ป พ.ศ. 2548-2551
เปนดังนี้
แหลงที่มาวัตถุดิบ
ตางประเทศ
ในประเทศ
รวม

ป 2548
55
45
100

ป 2549
70
30
100

ป 2550
70
30
100

(หนวย : รอยละ)
ป 2551
70
30
100
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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
3.5.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร
(1) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000027846
1 กรกฎาคม 2551
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2553
ไมมี
เปนสัญญาที่ระบุขอตกลงในการผลิตซ้ําซอฟตแวรและการใหบริการทั่วไปไมเกี่ยวของกับ
ชองทางการจัดจําหนาย โดยชองทางการจัดจําหนายจะถูกแยกสัญญาออกเปน 2 กลุม
ตามรายละเอียดของสัญญา 2 ฉบับขางลาง

(2) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000028100
1 กรกฎาคม 2551
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2552
ไมมี
1. เปนผูผลิตเฉพาะสินคาประเภท OEM ไดแก ซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวร
ประยุกต โดยขายใหแกกลุมลูกคาที่เปนผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุญาตโดยตรง
จากไมโครซอฟต (Name Account) ที่อยูในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สวนการขายวัตถุดิบสามารถขาย
ใหกับผูผลิตประเภทเดียวกันในตางประเทศได
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน
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(3) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
5000028258
1 กรกฎาคม 2551
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2552
ไมมี
1. เปนผูผลิตเฉพาะสินคาประเภท OEM ไดแก ซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวร
ประยุกต โดยขายใหแกกลุมลูกคาที่เปนผูกระจายสินคา DSP ที่ไดรับอนุญาตจาก
ไมโครซอฟต (Delivery Service Partner) ที่อยูในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สวนการขายวัตถุดิบสามารถ
ขายใหกับผูผลิตประเภทเดียวกันในตางประเทศได
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่งตองแจงลวงหนา อยางนอย 60 วัน
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3.6 ธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคาไอทีประเภท Professional Products
(Professional Products Distribution Business Department : PD)
3.6.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ชองทางธุรกิจในตลาดสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) เปนธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและตอเนื่อง ที่ผานมา
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ITDC) โดยฝาย Professional Products Distribution Business Department (PD) ได
ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาไอทีและอุปกรณเครือขายสําหรับตลาดลูกคาองคกร (Corporate Customer)
เนนเนื้อหาของธุรกิจเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการจัดจําหนายมาโดยตลอด โดยเนนการ
ใหบริการสนับสนุนกอนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปดจุดบกพรองตลอดจนสรางการบริการและโซลูชั่นใหม ๆ
ใหกับดีลเลอร เชน การใหขอมูลสินคาทั้งขอมูลเทคนิคและขอมูลเฉพาะของสินคา (Technical Information and
Specification) การรวมกับดีลเลอรในการนําเสนอสินคาและปดการขาย การใหคําปรึกษา (Consultancy) และออกแบบ
ระบบ (System Design) การใหการสนับสนุนในดานอุปกรณและบุคลากรในการทดสอบการใชงานสินคา (Proof of
Concept or Product Testing) การมีสต็อคสินคาเพื่อลดระยะเวลาการสงสินคาใหกับลูกคา การบริการติดตั้งอุปกรณและ
ระบบงาน การใหการอบรมดานเทคนิคของสินคาเปนภาษาไทยใหแกดีลเลอรและลูกคา การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินคา
และโซลูชั่น การบริการการซอมบํารุงตลอดจนการมีอุปกรณทดแทนในชวงเวลาการซอมอุปกรณ เปนตน ในปนี้บริษัท ได
ปรับและจัดกลุมสินคาที่จําหนายใหเหมาะกับสภาพตลาดดังนี้
- สินคากลุมระบบอุปกรณเครือขายและอุปกรณเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
(Networking and Network Infrastructure)
- สินคากลุมระบบการสื่อสารไรสายที่เนนเรื่องความปลอดภัย (Secured Wireless Solution)
- สินคากลุมระบบความปลอดภัยขอมูลไอที (IT Security)
- สินคากลุมระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ/สมรรถภาพใหเครือขาย
(Network Performance Improvement Solution)
- สินคาดานบริการหลังการขาย เชนการติดตั้ง การอบรม และดูแลรักษาอุปกรณ
นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเพื่อสนับสนุนการขาย เชน
-

การอบรมดานเทคนิคใหกับดีลเลอร
การใหคําปรึกษาและออกแบบระบบ
การบริการชวยหาสินคาเพื่อเติมแกระบบที่นําเสนอใหครบถวนตามความตองการลูกคา
บริการดานการสนับสนุนดานเทคนิคกอนการขายและการสาธิตสินคา (PoC)
การรวมทําการตลาดกับดีลเลอร
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รายละเอียดสินคาและบริการ
3.6.1.1 สินคากลุมระบบอุปกรณเครือขายและอุปกรณเครือขายโครงสรางพื้นฐาน (Networking
and Network Infrastructure)
ผลิตภัณฑกลุมนี้ประกอบดวยอุปกรณเครือขายพื้นฐาน ไดแก
1) Enterasys Networks
เปนอุปกรณเครือขายประเภท Switch และระบบการบริหารอุปกรณเครือขาย และอุปกรณระบบ
ตรวจจับและรักษาความปลอดภัยของระบบไอที Enterasys Networks วางตําแหนงสินคาของตนเองเปน Secured
Network Solution โดยเนนการเปนระบบเครือขายที่เพรียบพรอมดวยระบบรักษาความปลอดภับของเครือขาย โดยระบบจะ
ประกอบดวย
1.1) Switch ซึ่งมีตั้งแต Edge Switch, Distribution Switch และ Core Switch โดยที
Edge Switch และ Distribution Switch ของ Enterasys มีความสามารถในการตรวจและดักจับการเขาเครือขายและการ
บุกรุกในระดับ Port ของ Switch
2.2) ระบบบริหารเครือขาย (Policy Based Network Management) เปนหัวใจของการ
สรางความปลอดภัยใหกับเครือขายโดยกําหนดกลุมของทรัพยากร (Network Resources) กําหนดกลุมของผูใชงานตาม
หนาที่หรือลักษณะการทํางาน (Role หรือ Function) และกําหนดนโยบายในการเขาถึงอุปกรณแตละกลุมหรือแตละตัว
สําหรับกลุมลูกคาแตละกลุมซึ่งแตละกลุมนั้นหากเปนผูใชงานก็สามารถกําหนดเปนรายบุคคลหรือสําหรับทรัพยากรนั้นก็
สามารถกําหนดเปนรายอุปกรณก็ได และทําหนาที่บริหารจัดการการทํางานและตรวจตราสถานะภาพการทํางานของ
อุปกรณที่อยูในเครือขาย
2) ระบบสายสงสัญญาณและระบบจัดการของ CommScope
มีผลิตภัณฑชื่อ Systimax เปนระบบสายสงสัญญาณคุณภาพสูง ไดแกสาย Ethernet CAT5E,
CAT6, CAT6A และ Fiber optic นอกจากนี้ยังมี I-Patch และ VisiPatch ซึ่งเปนระบบบริหารอุปกรณสายสัญญาณ
(Cabling Monitoring & Management System) ที่จะชวยใหผูบริหารระบบสามารถตรวจสอบเสนทางและสถานะของ
สายสัญญาณจากตูกระจายสายไปยังปลายทางหรือ Work Area ไดอยางงายดาย จากความรูและประสบการณที่ยาวนาน
หลายสิบปของการคนควาพัฒนาทําให Systimax เปนสินคาที่มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเปนสายสัญญาณที่เปนตนแบบใหกับ
มาตรฐาน EIA/TIA ซึ่งเปนมาตรฐานของสายสัญญาณในปจจุบัน
Systimax ยังเปนสายสัญญาณที่เอาชนะขีดความสามารถหลายๆอยางที่คูแขงไมสามารถทําได
เชน การเชื่อมตอผานอุปกรณที่เปน inactive เชน แผงกระจายสาย (Patch panel) หรือ Telecom Outlet ไดถึง 6 การ
เชื่ อ มต อ ซึ่ ง ส ง ผลให ก ารปรั บ เปลี่ ย น และการเพิ่ ม ขยายเครื อ ข า ยทํ า ได ง า ย ลดความผิ ด พลาดได นอกเหนื อ จากนั้ น
Systimax เปนรายแรก ที่ผลิตสาย UTP 10 Gigabit ตรงตามขอกําหนดการจัดทํามาตรฐาน IEEE 802.3an ลาสุด และยังมี
คุณสมบัติบางประการเหนือกวาที่มาตรฐานกําหนดไว ยิ่งกวานั้น Systimax ยังมีการรับประกันคุณภาพสัญญาณยาวนาน
ถึง 20 ป
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3.6.1.2 สินคากลุมระบบเครือขายไรสายที่เนนเรื่องความปลอดภัย (Secured Wireless Solution)
ปนี้บริษัทจะใหความสําคัญกับการสื่อสารไรสายที่ใหความปลอดภัยสูง จึงไดแยกการทําตลาด
ของสินคากลุมนี้ออกจากกลุมสินคากลุมระบบอุปกรณเครือขายและอุปกรณเครือขายโครงสรางพื้นฐาน ในปจจุบันการ
ทํางานแบบไรสายและเคลื่อนที่นั้นมีความแพรหลายที่สูงมาก สาเหตุมาจากการที่ธุรกิจตองมีการปรับวิธีการทํางานเพื่อให
สามารถแขงขันและตองการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน นอกเหนือจากนั้นอุปกรณไอทีที่จําหนายในทองตลาดก็ไดรับการ
ติดตั้งใหมีความสามารถของการสื่อสารแบบไรสายมาพรอมแลวจากโรงงานผูผลิต พนักงานขององคกรตาง ๆ ไดนําเอาการ
สื่อสารไรสายเหลานี้เขามาใชในองคกรเพื่อความสะดวกโดยไมทราบถึงขอเสียหรือโทษของอุปกรณเหลานั้นและองคกรก็ไม
มีมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการนํามาใชงานและอันตรายจึงทําใหหลาย ๆ องคกรจําเปนตองนําระบบการสื่อสารไร
สายมาใชในองคกรอยางเปนทางการอยางหลีกเลี่ยงไมได ตัวอยางเชนธนาคารซึ่งเคยเห็นวาระบบอุปกรณไรสายเปนสิ่ง
ตองหามในองคกรเพราะจะเปนเปาหมายและเปนแหลงที่มาของการบุกรุกและโจมตีตาง ๆ จากบุคคลที่ไมหวังดีตาง ๆ แต
ปจจุบันหลาย ๆ ธนาคารไดนําเอาระบบเครือขายไรสายมาใชในองคกรแลว สิ่งสําคัญของเครือขายแลนไรสายก็คือตองเปน
ระบบที่ใหความปลอดภัยที่สูงมาก ๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะตองสูงกวาความปลอดภัยของระบบเครือขายแลนแบบมีสายอีกดวย
บริษัทฯไดนําเอาระบบเครือขายแลนไรสายของอะรูบา (Aruba’s secured wireless solution) มาจําหนาย โดยระบบนี้ให
คุณสมบัติของความปลอดภัยแบบรวมศูนยทั้งเรื่องของการพิสูจนตัวตนผูใชงาน การใหสิทธิแกผูใชงาน การเขารหัส การ
ปอ งกัน การบุ กรุกไรสาย การจัด การการใชคลื่ น สัญ ญาณเปน ตน ซึ่ ง ระบบความปลอดภัยแบบรวมศูน ย นี้จ ะใหค วาม
ปลอดภัยที่สูงกวา การจัดการงายกวา และการติดตั้งใชงานที่งายกวาอีกดวย บริษัทฯเห็นวาสินคากลุมนี้จะมีการเติบโตที่
สูงในป 2552 และปตอ ๆ ไป
3.6.1.3 สินคากลุมระบบความปลอดภัยขอมูลไอที (IT Security)
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลขององคกรเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีไวโดยเฉพาะ
องคกรที่จะตองติดตอกับโลกภายนอกไมวาจะเปนการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบ Extranet หรือแมแตระบบ
Intranet ขององคกร โดยเฉพาะเมื่อมีการนําเอาการสื่อสารไรสายที่ไมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเนื่องจาก
ปจจุบันนี้ภัยคุกคามตาง ๆ ไมวาจะเปน ไวรัส หนอน มาโทรจัน สปายแวร การดักขโมยขอมูล ในรูปแบบตาง ๆ หรือแมแต
การโจมตีเพื่อใหระบบหยุดทํางาน ภัยคุกคามเหลานี้ลวนสงผลใหองคกรตาง ๆ ไดรับความเสียหายได จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่องคกรจะตองเสริมความปลอดภัยใหเครือขายมีความแข็งแกรงมากที่สุด สินคาและโซลูซั่นที่ ITDC เปนตัวแทน
จําหนายประกอบดวย
1) ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet
เปนตนแบบระบบรักษาความปลอดภับของขอมูลในรูปแบบของ UTM (Unified Threat
Management)โดยไดรวบรวมเอาความสามารถทางดานการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบตางๆ มาทํางานบนอุปกรณตัว
เดียว ไมวาจะเปน Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS และการทํา QoS การทํางาน
ของ Fortinet ใช ASIC Chip ซึ่งถูกออกแบบมาทําหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ จึงทําใหการทํางานเร็วมีประสทธิภาพ การเปน
ระบบ UTM นั้นทําใหการลงทุนของลูกคาต่ําเนื่องจากไมตองซื้ออุปกรณหลายตัวเพื่อใหมีความสามารถครบตามที่กลาวซึ่ง
ยังสงผลใหการใชและบริหารตลอดจนการดูแลอุปกรณไมยุงยาก ไมตองเรียนรูอุปกรณหลายชนิดทําใหไมจําเปนตองมี
บุคลากรในการดูแลอุปกรณหลายคน Fortinet เปนอุปกรณยี่หอเดียวไดรับการรับรองประสิทธิภาพจาก ICSA ในดาน
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Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, VPN IPSec และ SSL-TLS จึงมั่นใจไดวาการปกปองขอมูลที่สําคัญจากเหลาวายรายตางๆ
บนอินเตอรเน็ตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง Fortinet ไดออกแบบรุนตางๆออกมาตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ จึงเหมาะสมกับ
การนําไปใชงานกับทุกๆขนาดของหนวยงานตั้งแตองคกรขนาดเล็กจนถึงระดับผูใหบริการอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ Fortinet
ยังมีระบบอุปกรณการเก็บล็อกจราจรขอมูล วิเคราะหและหาความสัมพันธของขอมูลจราจรเพื่อตรวจหาตนตอการบุกรุก
การรายงานและแจงเตือนการบุกรุกตางๆโดยจะเก็บรวบรวมจราจรขอมูลที่ไหลผานอุปกรณ Fortinet ซึ่งระบบนี้จะเหมาะกับ
องคกรตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญที่ตองการวิเคราะหขอมูลการโจมตีจากขางนอกเครือขายที่จะเขามาในองคกรหรือ
จากองคกรจะออกไปโจมตีภายนอก
2) ระบบความปลอดภัยไอทีของ Enterasys
ประกอบดวยอุปกรณตรวจและดักจับการบุกรุกและการโจมตีตางๆ (Intrusion Detection /
Prevention System - Dragon IDS/IPS) อุปกรณควบคุมการเขาสูเครือขายและตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณลูกขาย
(Network Access Control - NAC) และระบบจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหล็อกและเหตุกาณที่เกิดขึ้นในเครือขาย (Security
Information and Event Management) การสรางความสัมพันธของขอมูลเหลานี้เพื่อหาสาเหตุและตนตอของการบุกรุกและ
จัดการแกปญหาที่เกิดขึ้น ระบบนี้เหมาะกับองคกรขนาดใหญหรือองคกรที่มีเครือขายที่ซับซอนมีอุปกรณเครือขายหลาย
ประเภท
3) ระบบการเขาใชเครือขายหรือขอมูลองคกรผานทออุโมงคการสื่อสารที่ปลอดภัยของ Array
Networks (SPX)
เปนระบบอุปกรณที่ทําใหผูใชงานเขาถึงระบบงานหรือขอมูลสําคัญขององคกรผานอินเตอรเน็ตได
อยางมีความปลอดภัย อินเตอรเน็ตเปนระบบที่ประหยัด ยืดหยุน สะดวกที่สุดเพราะวาผูใชงานสามารถใชงานจากจุดไหน
ในโลกหรือเวลาใดก็ไดที่สามารถตอเชื่อมอินเตอรเน็ตได แตก็เปนระบบที่มีความปลอดภัยของขอมูลนอยมาก ดังนั้นองคกร
จึงไมนิยมที่จะใหผูใชงานเขาถึงระบบงานหรือขอมูลสําคัญขององคกรนอกเหนือจากเขามาเรียกดูขอมูลจาก Website ของ
องคกรเทานั้น ระบบ SSL-VPN จะเปนระบบที่อนุญาติใหองคกรใหบริการขอมูลสําคัญขององคกรตอลูกคาไดไมวาลูกคา
เหลานั้นจะเปนพนักงานขายขององคกร ผูบริหาร ตลอดจนคูคาขององคกรไมวาจะเปนผูซื้อหรือผูขายสินคาแกองคกรก็ตาม
Array Networks (SPX) เปนระบบ SSL-VPN ที่เหนือกวาระบบ SSL-VPN อื่นๆ กลาวคือ SPX รองรับการเชื่อมตอ
Application ไดทุกแบบ ไมวาจะเปน Web Application, File Share, Application แบบ Client/Server และ Application
อื่นๆทุกรูปแบบ SPX ใช Hardware ในการทํา SSL Acceleration ทําใหการรับสงขอมูลไดเร็วกวาแมวาจะผานการเขารหัส
และยังสามารถจําแนกกลุมผูใชงานเสมือน โดยการใช Virtual Portal ทําใหเสมือนวามี SPX หลายตัว และยังรองรับการ
ทํางานแบบ Single Sign On ได จากประสบการณของ Array Networks ไดพัฒนา SPX ใหสามารถเชื่อมตอกันแบบ
เครือขายกับเครือขายแบบ SSL ซึ่งเปนความสามารถที่โดดเดนที่เหนือกวาคูแขงทุกราย
4) ระบบการปองกันไวรัสที่เปนแบบ Server/Client based Antivirus ของ BitDefender
แมวาองคกรจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอกแลวก็ตามก็ยังมี
ความจําเปนที่ตองดูแลความปลอดภัยของระบบ Workstations, Servers ตลอดจน Personnel Computer จํานวนมากที่อยู
ในเครือขายขององคกรเนื่องจากไมมีระบบไหนที่จะปองกันการโจมตีได 100 เปอรเซ็นตมีโอกาสที่จะมี Virus ตางๆหลุดรอด
เขามาในเครือขายไดซึ่งอาจจะติดมาจาก Notebook ที่พนักงานนําไปใชนอกเครือขาย หรือติดมาจากอุปกรณภายนอกอื่นๆ
เชนแผน CD หรือ Flash Memory เปนตน BitDefender มีความสามารถในการตรวจจับไวรัสที่เขามาในอุปกรณ
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คอมพิวเตอรไดดีกวาและมากกวาคูแขงอื่นๆ BitDefender มีการตรวจหาไวรัสใน 2 รูปแบบคือทั้งแบบที่เปน Signaturebased และ Behavioral-based ซึ่งในรูปแบบที่สองนี้ที่ทําให BitDefender ตรวจจับไวรัสไดมากกวากลาวคือไวรัสบางตัวจะ
เปนอันตรายก็ตอเมื่อมันทําการ execute เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปเปนไวรัส ไวรัสบางตัวอยูในรูปของการถูกบีบอัดไว และไวรัส
บางตัวเปนไวรัสพันธุใหมๆที่ยังไมเคยมีมากอนซึ่งไวรัสเหลานี้จะไมถูกตรวจพบโดยซอฟทแวรปองกันไวรัสที่ทํางานแบบเปน
Signature-based แต BitDefender จะมีการทํางานที่แตกตางจากซอฟทแวรอื่นๆกลาวคือจะจําลองทรัพยากรภายใน
คอมพิวเตอรใหมีสถานะเปนคอมพิวเตอรชั่วคราวอีกตัวหนึ่งที่เปนอิสระและทํางานอยูภายในคอมพิวเตอรตัวนั้นๆ และจะใช
คอมพิวเตอรชั่วคราวที่สรางขึ้นมานี้ execute โคดหรือโปรแกรมที่เขามาหรือไดฝงอยูในคอมพิวเตอรแลวก็ตามหรือหากเปน
โปรแกรมที่ถูกบีบอัดไวก็จะทําการแกะการบีบอัดออกมา หากการทํางานของโปรแกรมนั้นมีลักษณะการทํางานที่คลายหรือ
เป น ไวรั ส ก็ จ ะทํ า การกํ า จั ด ออกไปหรื อ เก็ บ กั ก ไว ใ นพื้ น ที่ กั ก กั น ไวรั ส ผู ใ ช ง านหลายรายจะพบว า เมื่ อ เปลี่ ย นมาใช
BtDefender แทนซอฟทแวรปองกันไวรัสตัวที่เคยใชงานอยูและเมื่อ BitDefender ทํางานแลวผูใชงานจะแปลกใจวาทําใมถึง
พบไวรัสอยูในคอมพิวเตอรจํานวนหลายๆตัวทั้งๆที่แตกอนหนานี้ไมเคยมีไววัสพวกนี้มากอนเลยนั่นเปนเพราะซอฟทแวร
ปองกันไวรัสตัวที่เคยใชงานอยูไมสามารถตรวจพบไวรัสเหลานี้ตางหากไมใชเพราะ BitDefender ปลอยใหไวรัสเหลานี้หลุด
เขามาในคอมพิวเตอรที่ใช นอกเหนือจากนี้ BitDefender ยังไดปรับปรุงใหกะทัดรัดลงเพื่อใหใชทรัพยากรใหนอยลงและ
ยังใหมีการทํางานแบบ Background Job และสามารถกําหนดขนาดทรัพยากรที่จะใชดวยคือใหทํางานอยูดานหลังโดยให
ใชทรัพยากรนอยๆเพื่อไมใหกระทบกับสมรรถนะของคอมพิวเตอรเครื่องนั้น ๆ
3.6.1.4 Network Performance Improvement Solution เปนระบบชวยเสริมประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของการทํางานของเครือขายเปนผลใหการทํางานของ Application ตางๆดีขึ้น อุปกรณในกลุมนี้ประกอบดวย
1) Packeteer
ปจจุบันไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน BlueCoat PacketShaper เนื่องจากวาบริษัท Packeteer ไดถูก
บริษัท BlueCoat ซื้อไปแลวในป 2551 และ BlueCoat PacketShaper เปน Application Traffic Management หรือ Layer
7 Bandwidth Management เปนอุปกรณที่ชวยให Mission-Critical Application ขององคกรไมวาจะเปน SAP, Oracle,
VoIP และ Application อื่นๆใหสามารถ ทํางานไดเร็วขึ้นเปนการปรับการใชทรัพยากรเครือขายใหมีประโยชนสูงสุดแก
องคกรสอดรับกับนโยบายและลําดับความสําคัญทางธุกิจ และยังเปนเครื่องมือในการบริหารระดับการใหบริการขององคกร
ที่ใหกับลูกคา นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือชวยปองกันการแพรขยายของ Virus Computer ที่หลุดรอดเขามาในเครือขายของ
องคกร ดวยความสามารถในการมองเห็น Applications มากกวา 600 ชนิด บน WAN Link ทําให PacketShaper สามารถ
แยกแยะประเภทของขอมูลนั้นๆออกมา เพื่อการบริหารจัดการสําหรับแตละ Application ไดอยางแทจริง ดวยเทคโนโลยีการ
จัดการ Traffic ที่เรียกวา TCP rate control ซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะของ PacketShaper เพื่อการปรับขนาดการรับสง packet
ใหขนาดของขอมูลสมดุลกับสภาวะของเครือขาย นอกจากความสามารถในการทํา QoS ในระดับ Applications แลว
PacketShaper ยังเสริมความสามารถในการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง, การปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่สามารถเอาชนะ
ขอจํากัดของโปรโตคอลสื่อสารทั่วไปเพื่อเรงความเร็วขอมูลและการทํา Cache เพื่อตอบสนองทุกความตองการของการสง
ขอมูลขามระหวางเครือขาย
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2) Array Networks (TMX)
เปนระบบจัดแบงปริมาณของการจราจร (Load Balance) ที่เขามาที่กลุมของ Server เพื่อให
Server แตละตัวรับงานที่เขามาใกลเคียงกันหรือตามปริมาณงานที่เหมาะสมกับความสามารถของ Server แตละตัว เปน
การทําใหการทํางานทั้งระบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น TMX ของ Array Networks สามารถจัดการการจราจร (Traffic)
เหลานั้นใหเครื่องแมขายประมวลผล Server ไดอยางเหมาะสม และยังมีความสามารถในการทํา Caching, Connection
Multiplexing เพื่อลดภาระในการรองรับการตอเชื่อมระหวาง Client กับ Server ใหนอยลง การทํา Compression เพื่อการ
จัดการขนาดของขอมูลใหเล็กลง และการทํา SSL Acceleration เพื่อทําใหขบวนการสรางความปลอดภัยของขอมูล
(Encryption) ทํางานใหเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับการใชงานของ Application ตางๆ เชน SAP, Oracle หรือ Application
แบบ Client/Server ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความสามารถในดานการทํา Application Front End แลว TMX
ยังรองรับการทํา Global Server Load Balancing เพื่อการจัดการ Load Balance สําหรับเครื่องแมขายที่กระจายบน
เครือขายที่อยูตางภูมิภาคกันได หรือมีความสามารถทํา Load Balance Link ได
3.6.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.6.2.1 การตลาด
ฝายธุรกิจ PD มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอน
การจัดจําหนาย โดยจะไมเนนการแขงขันดานราคา ปรัชญาในการทําธุรกิจของ PD จะเนนการทําธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Continuity) ความเชื่อมั่นใวใจได (Reliability) ความมั่นคง (Stability) และความนาเชื่อถือสามารถคาดการณได
(Predictability)
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาในการทําธุรกิจ PD เนนการกําหนดประเภทของสินคาและบริการที่
จะนํามาจําหนายซึ่งจะตองอยูในประเภทที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complimentary) และตอง
เปนสินคาที่ตองการประเภทของความเชี่ยวชาญและความชํานาญของบุคลากรใกลเคียงกันเพื่อที่จะสรางความชํานาญ
และความเชี่ยวชาญในการใหบริการในตัวบุคคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถสรางความมั่นใจในการใหบริการกับ
ลูกคา เนนคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพทั้งดานตัวสินคาและบริษัทผูผลิต สินคาที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของ
ตลาด มีคุณภาพสูง และมีศักยภาพทางการตลาดสูง มีสวนแบงทางการตลาดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน มีอนาคต
และขณะเดียวกันบริษัทผูผลิตจะตองมีความมั่นคงมีความเขมแข็งทางการเงินเพื่อที่จะมีความคงอยู พัฒนาและผลิต
สินคาปอนตลาดและใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง เชน BlueCoat PacketShaper นั้นมีสวนแบงการตลาดในตลาด
Bandwidth Management และ WAN Optimization สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของโลก และ Fortinet ก็มีมีสวนแบงการตลาด
ในตลาด Unified Thread Management สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของโลก บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายระบบและ
สายสัญญาณ (Cabling System) ยีหอ Systimax ของคอมสโคป (CommScope) ซึ่งเปนระบบสายสัญญาณชั้นของโลก
และ Aruba ที่ทางบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายลาสุดนี้ก็เปนอุปกรณระบบเครือขายแลนไรสายที่ไดรับ
ความนิยมและมีการเติบโตสูงมากเปนคูแขงรายสําคัญของ Cisco อีกดวย
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(2) ดานพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญของฝายธุรกิจ PD ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสรางและสงมอบ
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการจัดจําหนายจะไดรับการคัดสรรมาจากผูที่มีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ
ทีดี และตองสามารถทํางานเปนทีม และเมื่อไดรับบรรจุในทีมงานแลวจะไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับสินคาโดยตรง
จากเจาของสินคาและจากผูรวมงานในทีมงาน ฝายธุรกิจ PD มีเปาหมายที่ชัดเจนในการใหพนักงานสวนใหญผานการ
รับรองความรูความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผูผลิตสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย (Certified
Training) พนักงานแตละทานจะไดรับการกําหนดตัวสินคาที่จะตองรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อจะไดพัฒนาความรูความ
เชี่ยวชาญในสินคาและเปนหลักในการใหบริการในเรื่องเกี่ยวกับสินคานั้นๆ และจะเปนผูถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ
นั้นๆใหกับทีมงานทานอื่นๆเพื่อชวยกันพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญรวมกัน สามารถทํางานทดแทนกันได และสามารถ
ทํางานในลักษณะเสนองานเปนระบบโดยรวม (Solution หรือ System) ได สามารถใหคําปรึกษา การบริการและตอบ
คําถามใหกับลูกคาไดไมวาจะเปนดานทางเทคนิคของสินคาแตละชนิดหรือปญหาของระบบที่เสนอไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว นอกเหนือจากนั้นพนักงานตองสามารถทําหนาที่เปนผูอบรม (Trainer) ความรูเกี่ยวกับสินคาที่เปนตัวแทน
จําหนายใหกับผูจําหนายชวงหรือลูกคาได
ฝายธุรกิจ PD มีนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัท ทั้งในเรื่องผลตอบแทน
ในการทํางาน การเติบโตในสายงาน สวัสดิการ สภาพแวดลอ มการทํางาน การใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง การ
บริหารงานภายในฝายธุรกิจ ตลอดจนการสรางใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางทีมงานเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ
ทํางานและการใหบริการโดยไมเปลี่ยนบุคลากรผูใหบริการบอยๆ
(3) ดานชองทางการจําหนาย
ฝายธุรกิจ PD จําหนายสินคาโดยผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัทรวมคา (Dealer หรือ Reseller หรือ
Partner) รวมเรียกวาผูรวมคาซึ่งไดแกบริษัทที่จําหนายและติดตั้งระบบอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย (Network
Integrator) หรือเปนบริษัทที่จําหนายและติดตั้งระบบอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดโดยเนนที่จังหวัดหัวเมืองใหญในแตละภาคเชนเชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน
อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ตเปนตน โดยบริษัทมุงเนนดานคุณภาพในการเลือกเฟนผู
รวมคาไมเนนขนาดของบริษัทแตเนนความตั้งใจในการทําธุรกิจ เนนเรื่องการทํางานรวมกันกับผูรวมคาอยางยุติธรรมและ
เสมอภาค ตั้งกฏเกณฑกติกาเพื่อเปนบรรทัดฐานในการทําธุรกิจ ตัดสินใจบนกติกาที่วางไวทําใหสามารถเปนที่คาดการณได
(Predictability) ซึ่งจะทําใหเกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือในระยะยาว
ฝายธุรกิจ PD เนนการรวมพัฒนาความสามารถของทีมงานของผูรวมคาโดยจัดการอบรมเกี่ยวกับตัว
สินคาทั้งดานเทคนิคและดานการขายใหแกผูรวมคาอยางตอเนื่องทุกๆเดือนทั้งโดยบุคลากรของฝายธุรกิจ PD และบุคลากร
ของเจาของสินคา จัดใหมีหองทดสอบอุปกรณโดยจะมีอุปกรณที่จําหนายทั้งหมดและอุปกรณเสริมที่จําเปนในการตอใหเปน
ระบบองครวม (Solution) เพื่อใหผูรวมคาไดมาทดสอบหรือเรียนรูการใชงานเปนการพัฒนาความรูใหกับผูรวมคาอยางมี
ประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
(4) ดานการสนับสนุนการจําหนายสินคา
ฝายธุรกิจ PD มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อใหขาวสารเกี่ยวกับสินคา (Create Product and Brand
Awareness) การกระตุนตลาดและสรางความตองการใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย (Demand Generation Activities) ซึ่ง
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ไดแกการจัดสัมมนาดานเทคนิคเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับกลุมลูกคาเปาหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงานสัมมนาดาน
เทคนิครวมกับตัวแทนจําหนายสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม (Vertical Industry Solution Seminar) การเขา
รวมงานนิทรรศการเพื่อแสดงสินคาและการใชงาน (Exhibition and Trade Show) การใหขอมูลเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของสินคาและนําไปใชในงานจริงผานชองทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-mail) และเว็บไซทประชาสัมพันธ นอกจากนี้ฝาย
ธุรกิจ PD เนนเปนพิเศษในการจัดอบรมใหกับตัวแทนจําหนาย (Reseller) เพื่อเปนการเสริมสรางความรูและใหความเขาใจ
ในตัวผลิตภัณฑเพื่อกระตุนยอดขาย โดยไดรับเงินสนับสนุนจากทางบริษทั และเจาของผลิตภัณฑอีกทอดหนึ่งดวย
(5) ดานราคา
เนื่องจากฝายธุรกิจ PD เนนคุณภาพ และการสรางคุณคาเพิ่ม (Value added) แกสินคาและการ
บริการ จึงไมมีนโยบายแขงขันทางดานราคา อยางไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารตนทุนสินคาใหอยูในระดับต่ํา โดยมีการ
บริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และยังไดประโยชนจากพนักงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลดความจําเปนที่
จะตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือการบริการจากตางประเทศ ทําใหบริษัทมีศักยภาพที่จะแขงขันดานราคาหากมีความจําเปน
และในที่สุดสงผลดีตอสภาวะการทํากําไรของบริษัท
(6) ดานการควบคุมสินเชื่อ
ในการใหเครดิตกับลูกคาฝายธุรกิจ PD เนนนโยบายการใชระบบควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุม โดย
การกําหนดวงเงินเครดิตของลูกคาแตละรายตามความนาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาขอมูลไดแก ผล
ประกอบการยอนหลัง 2 ป ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ
ในการใหวงเงินเครดิต สวนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยทําธุรกิจมากอนจะทําการซื้อขายเปนเงินสดเทานั้น ซึ่งผลจากการดูแล
การปลอยเครดิตอยางใกลชิดและมีการติดตามทวงถามอยางทันทวงทีเมื่อคาดวาลูกหนี้รายใดจะเปนปญหา โดยไมมีหนี้
เสียตั้งแตตั้งฝายธุรกิจ PD มา
3.6.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขันและแนวโนมการเติบโตของสินคาที่เปนตัวแทน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป 2551 ไดรับผลกระทบจากการเมืองซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากป 2550
มีการเปลี่ยนรัฐบาลถึง 2 รัฐบาล แมวารัฐบาลจะพยายมาผลักดันเมกกะโปรเจคของภาครัฐออกมาแตก็ไมสามารถหลุดรอด
ออกมาเปนรูปธรรมไดมากนัก ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐและราคาน้ํามันที่สูงขึ้นติดตอกันซึ่งเกิด
จากการเก็งกําไรของกองทุนตางๆจนทําใหราคาขึ้นไปสูงกวา 100 เหรียญสหรัฐ มีผลทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก
รัฐบาลพยายามกระตุนการลงทุนภาครัฐและกระตุนการใชเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐและรัฐบาลไดผานนโยบาย
มาตรการชวยเหลือประชาชนมาในหลายรูปแบบเพื่อกระตุนการใชจายภาคประชาชน เศรษฐกิจก็มีความกระเตื้องขึ้นมาบาง
ในชวงครึ่งปหลัง ภาวะดังกลาวมีผลกระทบอยางยิ่งตอตลาดไอทีและอุปกรณเครือขาย กลาวคือมีการเติบโตเฉลี่ยต่ํา ธุรกิจ
ไอทีสวนใหญไดรับผลกระทบคอนขางมากซึ่งมาจากทั้งยอดขายที่ลดลงและกําไรขั้นตนก็ยังลดลงเนื่องจากมีการแขงขันสูง
อยางไรก็ตามตลาดการรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศก็ไมไดรับผลกระทบมากนักและผลของกฏหมาย
พ.ร.บ. การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่ประกาศใชเมื่อปลายป 2550 มีผลทําใหเกิดการตื่นตัวขององคกรธุรกิจ
ตางๆตั้งแตองคกรขนาดใหญลงไปถึงองคกรขนาดเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะตองหาระบบการจัดเก็บขอมูลการจราจร
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ตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ธุรกิจของ PDนั้นสวนใหญอยูในตลาดนี้ขณะเดียวกันก็ไดเตรียมตัวเพื่อรองรับความตองการเหลานี้อยู
แลวและลักษณะการทําธุรกิจของ PD ซึ่งเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการขายทําใหลดความรุนแรงของ
การแขงขันลงไดระดับหนึ่งทําใหธุรกิจของ PD ในป 2551 ยังสามารถเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550 ทั้งเปรียบเทียบไตรมาส
ตอไตรมาสและเปรียบเทียบปตอปถึงประมาณ 45%
สําหรับป 2552 ซึ่งไดมีการเปลี่ยนขั้วการจัดตั้งรัฐบาลใน 2-3 เดือนที่ผานมาคาดวาจะยังมีปญหาดาน
การเมืองในครึ่งปแรกและจะเริ่มผอนคลายลงในครึ่งปหลัง ดานเศรษฐกิจผลจากปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีปญหาการ
ปดตัวลงของสถาบันการเงินใหญๆในชวงปลายป 2551 จะมีผลกระทบลามไปสูธุรกิจอื่นๆทําใหเกิดการวางงานสูงขึ้น
ผลกระทบกระจายสูประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งแนนอนจะมีผลกระทบตอประเทศไทยในเรื่องการสงออกและการทองเที่ยวใน
ฐานะประเทศคูคาของประเทศไทย โชคดีอยูบางที่ผลกระทบของเศรษฐกิจระดับโลกทําใหราคาน้ํามันซึ่งเปนปจจัยทางการ
ผลิตที่สําคัญลดลงมาอยางมากทําใหชวยบรรเทาผลกระทบลงไป รัฐบาลจะกระตุนใหเกิดการบริโภคภายในประเทศโดยการ
ลงทุนภาครัฐในเมกกะโปรเจคในโครงสรางพื้นฐานและการใชจายภาคครัวเรือนผานเงินชวยเหลือและมาตรการภาษีตางๆ
คาดวานาจะทําใหเศรษฐกิจโดยรวมกระเตื้องขึ้นมาบาง ในสวนของธุรกิจจะเกิดการประหยัดในเรื่องรายจายที่ไมจําเปนและ
ตองมีการปรับรูปแบบการทําธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทํางานแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่ซึ่งจะชวยใหการ
ทํางานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะไดรับการพิจารณาเลือกนํามาใชมากขึ้น ดวยความกดดันดานเศรษฐกิจ
แบบนี้จะทําใหมีการสรางและการแพรของไวรัสและการโจรกรรมดานเศรษฐกิจผานการโจมตีดานไอทีมากขึ้น ตลาดการ
รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศก็จะยังโตขึ้น การสรางหรือจัดซื้อระบบเครือขายจะคํานึงถึงระบบความ
ปลอดภัย (Security) มากขึ้นทั้งระบบ Firewall ระบบตรวจจับ Virus, Worm, DoS, DDoS, Spam, Spyware, NAC และ
SIEM การใชอินเตอรเน็ตเพื่อเขาสูขอมูลขององคกรจะมีมากขึ้น (ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่ประหยัดที่สุดมีคาใชจายต่ํา
ในบรรดาเครือขายทั้งหลายแตก็เปนระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ต่ําและไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพไดดังนั้น
จึงตองมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพิ่มขึ้นซึ่งไดแกระบบ SSL-VPN และควรจะมีระบบประกันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสงขอมูลผานเครือขายซึ่งไดแกระบบ Bandwidth/Application Traffic Management) การนําระบบ
เครือขายแลนไรสายมาใชจะตองคํานึงถึงระบบความปลอดภัยเปนเบื้องตนเพราะอาจเปนชองทางในการเขาสูเครือขาย
องคกรโดยผูประสงครายไดและระบบที่ใหความยืดหยุนและความปลอดภัยในการใชงานจากระยะไกลจะไดรับการพิจารณา
จากองคกรเปนพิเศษ
สินคาและบริการของ PD ตามที่กลาวไวขางตนสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดในเรื่องการ
สื่อสารไรสายและเคลื่อนที่และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศซึ่งไดแก Aruba, Enterasys, Fortinet,
ArrayNetworks SSL-VPN, BitDefender ระบบการเดินสายสื่อสัญญาณความจุสูงซึ่งไดแก Systimax ของ CommScope
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสงขอมูลบนเครือขายของ BleCoat PacketShaper เปนตน นอกจากนี้การทําธุรกิจของ PD ที่
เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและขั้นตอนการขายก็สามารถจูงใจผูรวมคาใหชวยขายสินคาให ตลอดจนเปนการสราง
ความแตกตางจากผูแทนจําหนายสินคาคูแขงที่อยูในธุรกิจเดียวกันจะทําใหลดการแขงขันลงได และธุรกิจของ PD นั้นอยู
ในชวงของการเติบโตซึ่งมีการเติบโตทุกปมาตลอด 4 ปที่ผานมาและเปนการเติบโตจากการทําธุรกิจที่อาศัยฐานของการ
สรางความสามารถในการใหบริการลูกคาของธุรกิจ PD ซึ่งคาดวาป 2552 หากธุรกิจ PD ทําธุรกิจอยางระมัดระวังอยางที่
ผานมาก็ยังเปนปที่สามารถเติบโตไดอีก 1 ป
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3.6.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ฝายธุรกิจ PD จัดหาผลิตภัณฑ โดยการนําเขาสินคาจากตางประเทศจากบริษัทผูผลิต หรือสั่งซื้อจาก
สํานักงานตัวแทนในประเทศบริษัทผูผลิต
3.6.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจชองทางจัดจําหนายสินคา
(1) 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 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

(2) สัญญาจัดจําหนายสินคาซอพทแวรเพื่อแกปญหางานพิมพขามเครือขาย Wide Area Network
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Thinprint GmbH
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Thinprint GmbH
19 มกราคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาห
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(3) 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 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน

(4) สัญญาจัดจําหนายสินคาอุปกรณ Application Traffic Management
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Blue Coat System, Inc
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Blue Coat System, Inc
23 กันยายน 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Premier Partner Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

(5) สัญญาจัดจําหนายสินคาระบบอุปกรณเครือขาย (Networking System)
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Enterasys Networks, Inc
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Enterasys Networks, Inc
21 ตุลาคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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(6) สัญญาจัดจําหนายสินคาระบบอุปกรณเครือขายแลนไรสาย (Secured Wireless LAN)
ระหวางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด กับ บริษัท Aruba Networks Inc
บริษัท
คูสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มตนของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คาตอบแทน
สาระสําคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัท Aruba Networks Inc
SPA1108-00025527
16 ธันวาคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และสามารถตออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ป
ไมมี
1.สัญญาแตงตั้งเปนผูแทนจัดจําหนายสินคาประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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3.7 สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (International Software Development Company Limited : ISD)
3.7.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (สายธุรกิจ ISD) ดําเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟตแวร เด
เวลลอปเมนท จํากัด (ISD) ประกอบธุรกิจใหบริการพัฒนาระบบซอฟตแวรเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร (Business Intelligence) โดยพัฒนาบนโปรแกรมสําเร็จรูป SAS และ Oracle ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 5 ของ ธุรกิจ BI
โดยแบงตามกลุมงาน ดังนี้
3.7.1.1 Data Migration
เปนการใชเครื่องมือในการ Import ขอมูลจากแหลงตนทาง (Source Table) เพื่อนําเขาไปยังฐานขอมูล
ปลายทาง (Target Table) ซึ่งในระหวางการ Import สามารถที่จะทําการปรับแตงขอมูลใหมีคุณภาพกอนนําเขาไปยัง
ฐานขอมูลปลายทาง เหมาะสําหรับลูกคาที่มีการเปลี่ยนระบบใหมทดแทนระบบเดิมและตองการนําขอมูลเกาไปใชงาน
3.7.1.2 Data Warehouse
เปนการใชเครื่องมือในการ Integrate ขอมูลจากหลายระบบที่เปน Transaction เพื่อใหเกิด
เปนคลังขอมูลกลางขององคกรที่พรอมจะนําไปสรางเปนรายงานเชิงวิเคราะหสําหรับผูบริหาร
3.7.1.3 Data Mining
เปนการใชเครื่องมือในการสรางแบบจําลองเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของขอมูลจากคลังขอมูลซึ่งโดยสวน
ใหญจะเปนขอมูลของลูกคาเพื่อใหสามารถทํานายผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับกลุมลูกคาในอนาคตเพื่อผูบริหารสามารถหา
วิธีการปองกันในกรณีที่มีแนวโนมทางลบและหาวิธีการสงเสริมกรณีมีแนวโนมเชิงบวก
3.7.1.4 Balance Score Card
เปนการใชซอฟตแวร Stegic Performance Management ซึ่งอยูในกลุมของการบริหารจัดการมาใช
เชื่อมโยงวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ซึ่งขอมูลที่เปน Actual ดึงมาจากคลังขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและแสดงผล
ออกมาเปนลักษณะสัญญานเตือน เขียว เหลือง แดง ทําใหสามารถทราบสถานะปจจุบันขององคกรไดและติดตามงานได
อยางถูกตอง
สายธุรกิจ ISD ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพัฒนาซอฟตแวร
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
หัวขอ
ผลิตภัณฑ
บัตรสงเสริมเลขที่
เงื่อนไข
• ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวขั้นต่ํา (ลานบาท)
• รอยละขั้นต่ําของการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทย
• ขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ํา (ลานบาท)

รายละเอียด
ซอฟตแวร
2095(7)/2550
5.0
51
1.0
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หัวขอ
สิทธิและผลประโยชน (ระยะเวลายกเวน)
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
• ไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมมาคํานวณภาษีเงินไดตลอดระยะเวลา
การสงเสริม

รายละเอียด
01/01/50 – 31/12/50

3.7.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.7.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ
ทางสายธุรกิจ ISD มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษดานการพัฒนาซอฟตแวร Business Intelligence ซึ่ง
ปจจุบันความตองการของลูกคามีสูง ซึ่งมีขอไดเปรียบในดานชื่อเสียงของผลิตภัณฑ SAS และ Oracle ที่เปนที่ยอมรับและ
ความชํานาญของพนักงานที่ไดรับการอบรมจากเจาของผลิตภัณฑพรอมประสบการณในการพัฒนาระบบใหลูกคาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ISD ยังไดผานมาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ่งจะมีผลทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด
(2) ดานพนักงาน
พนักงานของสายธุรกิจ ISD มีประสบการณมากกวา 11 ป ทําใหมีความรู ความเขาใจในซอฟตแวรที่
ทําการพัฒนาเปนอยางดี และเนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ตองพึ่งพาความรูความสามารถของพนักงานเปนหลัก ทางสาย
ธุรกิจ ISD จึงมีนโยบายจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยเสนอใหพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเขาไปถือ
หุนเพื่อใหพนักงานมีความรูสึกเปนสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ ทุมเทกับการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานพรอมกับเนนนโยบายพัฒนาและสงเสริมทักษะใหกับพนักงานโดยสงพนักงานเขาอบรมความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
และสอบ Certify อีกดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน
กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
สายธุรกิจ ISD มีกลุมลูกคาเปาหมาย 4 กลุม คือ ภาคสถาบันการเงิน ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และภาครัฐบาล เนื่องจากบริษัทเหลา นี้เปนองคกรที่มีขั้นตอนการทํางานหลาย ๆ ขั้น ตอน
มีงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญของสายธุรกิจ ISD นอกจากนี้ การที่สายธุรกิจ ISD มีการ
พัฒนาโปรแกรมใหกับลูกคาในปที่ผานมาทําใหมีฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนโดยตรงจากประสบการณในการ
พัฒนาซอฟตแวรจากลูกคาแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง โดยสามารถนําความรูมาพัฒนาใหกับลูกคากลุมใหมไดโดยใชเวลา
นอยลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหสายธุรกิจ ISD สามารถขยายฐานลูกคาไปในกลุมเดียวกันไดงายขึ้น
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3.7.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรดาน Business Intelligence อยูในชวงเติบโตอยางมากเนื่องจากเปนสวนเสริมของ
ระบบ ERP เพื่อผูบริหารโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันมีการใชงานแลวแทบทุกหนวยงาน จากการสํารวจตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป 2552 จัดทําโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) พบวามูลคาตลาด
คอมพิวเตอรซอฟแวรของไทยนับตั้งแตป 2549 – 2551 เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามอัตราการเติบโตกลับลดลง
โดยตลอดจากรอยละ 20.8 ในป 2549 เปนรอยละ 11.2 ในป 2551 และมีมูลคารวม 62,937 ลานบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ประเภทซอฟแวร Enterprise Software ซึ่งแบงออกเปน Package Software และ Software Development พบวา
Package Software มีมูลคาสูงเกินกวารอยละ 70 ของมูลคาตลาดซอฟตแวรประเภทนี้ โดยในป 2551 มีมูลคา 39,902 ลาน
บาท
คูแขงโดยตรงของสายธุรกิจ ISD มีจํานวนนอยราย เนื่องจากผลิตภัณฑดาน Business Intelligence ที่อยู
ในกลุมระดับ Enterprise เชนเดียวกับ SAS และ Oracle มีเพียง 2-3 ราย ซึ่งเทียบกับความตองการของลูกคาแลวแทบไมมี
ผลกระทบที่ตองแขงขันแยงลูกคา
คูแขงโดยออมของสายธุรกิจ ISD มีจํานวนนอยราย เนื่องจากผลิตภัณฑ SAS และ Oracle มีผูที่สามารถ
พัฒนาไดยังมีจํานวนนอยซึ่งหากจัดลําดับแลว ISD ถือเปนทีมพัฒนาที่มีศักยภาพมากเปนอันดับหนึ่ง ในทางตรงขาม ISD
ยังตองการปรับคูแขงใหหันมาเปนพันธมิตรเพื่อรองรับปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด
แนวโนมอุตสาหกรรม
จากการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป
2552 คาดการณวา Software Development จะมีสัดสวนที่ลดลงเล็กนอย เนื่องจากแนวโนมพฤติกรรมของผูซื้อที่นิยมซื้อ
ซอฟแวรที่ผลิตสําเร็จแลวนํามา customized บางสวนใหเหมาะสมกับความตองการมากกวาการจางผลิตตั้งแตเริ่มตน
อยางไรก็ตามจากการที่รัฐบาลไดมีการสงเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟตแวรไทยโดยสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจในไทยได
หันมาใชซอฟตแวรที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการสงเสริมใหตลาดซอฟตแวรมีอนาคตที่สดใสโดย
• ใหมีการผลิตนักวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพโดยสงเสริมใหมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู
Industry
ในการพัฒ นาซอฟตแ วร ให มีห นว ยงานส ง เสริม อุต สาหกรรมซอฟต แ วร (Software
Promotion Agency : SIPA) พรอมทั้งมีมาตรการใหบริษัทซอฟตแวรไทยรวมตัวกันสรางกลุมรับงาน
พัฒนาซอฟตแวรจากตางประเทศอยางเปนรูปธรรม (consortium) เพื่อใหเกิดอํานาจในการตอรอง
เพื่อผลักดันใหเกิดการลงทุนและสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเติบโตจากปจจุบัน
• อํานวยความสะดวกใหผูลงทุนแบบ One-Stop-Shop ตั้งแตป 2546 พรอมกับการสงเสริมใหมีการใช
Open Source ซอฟตแวรควบคูกับซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทยเทียบมูลคาไมต่ํากวารอยละ 50
ของมูลคาซอฟตแวรรวมในแตละป
• มีนโยบายปรับปรุงอัตราภาษีอากรนําเขาและสงออกของปจจัยในการผลิตสินคาไอทีเพื่อเปนการ
สนับสนุนผูประกอบการในไทยใหมีตนทุนที่ต่ําลงเพื่อไมใหเสียเปรียบสินคาที่นําเขาแบบสําเร็จรูป
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• มาตรการในการสร า งความเชื่อ มั่น ใหผู ผลิต โดยการบัง คับ ใชก ฎหมายเกี่ยวขอ งกับ การคุ ม ครอง
ทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้น
• มาตรการยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางนอย 5 ปแรกและ
• การสงเสริมการพัฒนาและผลิตซอฟตแวรดานสื่อประสม เชน สื่อการสอน เปนตน
จากการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟตแวรอยางจริงจังโดยประกาศใหเปนกลยุทธ
หลัก 1 ใน 5 ของประเทศ ทําใหอุตสากรรมพัฒนาซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอนาคตสดใส
3.7.3 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 ทั้งของ SAS และ Oracle มาพัฒนาใหลูกคาและเนนความชํานาญเฉพาะ
ดานมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 2 หนา 74

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.8 ธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited : INEC)
3.8.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด “INEC” ประกอบธุรกิจบริการใหคําปรึกษา พัฒนา
และวางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงเนนกลุมลูกคา
ขนาดใหญซึ่งเปนผูนําในอุตสาหกรรมที่มีความตองการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ขอบเขตของการบริการ
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ก ารให คํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ แก ป ญ หาหรื อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า การพั ฒ นาและวางระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ
ธุรกิจของบริษัทสามารถแบง ไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก
• ธุรกิจบริการใหคําปรึกษาและพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consulting and Development)
• ธุรกิจบริการดาน Government Enterprise Resource Planning (GERP)
3.8.1.1 ธุรกิจบริการใหคําปรึกษาและพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consulting and
Development)
บริษัท ประกอบธุร กิจ ใหคํ า ปรึก ษาและพัฒ นางานด านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ หาทางออกสํา หรั บ
ตอบสนองความตองการในการใชงานของลูกคา (Solution Providing) เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน
ดานการพาณิชย (E-Commerce) ซึ่งจะชวยใหลูกคาสามารถสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน หรือการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
ธุรกิจเพื่อนํามาประมวลผลประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยบริษัทจะทํางานอยางใกลชิดกับลูกคาเพื่อศึกษาถึง
ลักษณะการประกอบการ กลยุทธทางธุรกิจ ความตองการในการใชงาน อุปกรณหรือระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่
ลูกคามีอยู วิเคราะหและนําเสนอรายงานสรุป คําแนะนํา ขั้นตอนหรือแผนการดําเนินงานโดยละเอียด
1) เว็บแอ็พพลิเคชั่น (Web Application)
การบริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ECommerce) ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ทั้งระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business, B2B)
และระหวางธุรกิจกับลูกคา (Business to Customer, B2C) เชน การขอใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินคา หรือการชําระ
คาบริการผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต โดยเนนประกอบธุรกิจใหบริการพัฒนาซอฟทแวรตามความตองการของลูกคา
(Customization Development) โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีของ JAVA ซึ่งสามารถประยุกตการทํางานรวมกับซอฟทแวร
วิเคราะหเชิงธุรกิจ (Business Intelligent Application) เชน Cognos ฯลฯ ในการพัฒนาไปสูระบบประมวลผลและวัด
ประสิทธิภาพการทํางาน (KPI) ตลอดจนระบบการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (Decision Support System) ซึ่ง
จะดําเนินการจําหนายผานตัวแทนจําหนายซึ่งเปนที่ปรึกษาดานระบบบัญชีการเงิน โดยตรงเขาสูกลุมเปาหมาย ไดแก
โรงงานอุตสาหกรรม กลุมบริษัทธุรกิจเอกชนขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ องคกรรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการพล
เรือนและทหาร ฯลฯ ทั้งนี้จะใชระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 8 – 12 เดือน โดยจะใชเงินทุนในการดําเนินการ
จากคาจางที่บริษัทฯ ไดรับจากกลุมลูกคาเปาหมาย
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3.8.1.2 ธุรกิจบริการดาน Government Enterprise Resource Planning (GERP)
เปนระบบงานสารสนเทศที่พัฒนามาเพื่อมุงเนนการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานขอ
หนวยงานภาครัฐ โดยใหความสําคัญในการศึกษาวิเคราะหและออกแบบกระบวนงานภาครัฐ (Government Business
Process) เพื่อใชอธิบายกระบวนการทํางานของระบบงานตางๆ ภายในองคกร ซึ่งจะมีความสอดคลองและจะตองสามารถ
อางอิงกับกฎหมาย/กฏเกณฑ/ระเบียบราชการตางๆ ไดทุกกระบวนงาน โดยที่กระบวนงานทั้งหมดมีความเปนมาตรฐาน
แบบเดียวกัน นําไปสูการพัฒนาขีดสามารถทางดานไอทีของหนวยงานภาครัฐในระดับสากลไดในอนาคต
โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบบริหารจัดการองคกรภาครัฐ G-ERP (Government Enterprise
Resource Planning) ในลักษณะของ Web Solutions เพื่อรองรับกระบวนการทํางานภาครัฐทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย
1. ระบบบริหารงบประมาณภาครัฐ
2. ระบบบริหารพัสดุภาครัฐ
3. ระบบบริหารการเงินภาครัฐ
4. ระบบบริหารบัญชีภาครัฐ
5. ระบบบริหารบุคลากรภาครัฐ
3.8.2 กลยุทธดานการตลาด
กลยุทธการแขงขัน
ในการกําหนดกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บริษัทมุงเนนที่การสรางผลประกอบการที่ดี
และการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว โดยกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทมี
ดังนี้
(1) การรักษาระดับอัตราสวนกําไร
บริษัทมีนโยบายหลักในการรักษาระดับอัตราสวนกําไรใหอยูในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ธุรกิจ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีจํานวนคูแขงคอนขางมาก อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใชยังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่มีอยูไดรับการใชงานกันอยางแพรหลาย การแขงขันระหวางผูประกอบการจะเปนการแขงขันดาน
ราคาเปนสําคัญ และเพื่อใหบริษัทสามารถรักษาอัตราสวนกําไรและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม บริษัท
จึงใหความสําคัญกับการสรางอํานาจการแขงขันโดยเนนการสรางความแตกตางใหกับบริษัท โดยวางตําแหนงบริษัทใหเปน
ผูนําดานการใหบริการที่มีคุณภาพสูง มีการหาทางออกที่ชาญฉลาดและสรางสรรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ตลอดจนการนําหนาคูแขงในการพัฒนาและนําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ที่จะถูกนําเสนอสูตลาดแกลูกคา
(2) ความมุงมั่นในความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศทางเทคโนโลยี
คุณภาพและความเปนมืออาชีพในการใหบริการ ตลอดจนความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม
(Value Added) ใหกับบริการเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขันและรักษา
อัต รากํ า ไรไว ไ ด บริ ษั ท จึง มุ ง เน น การให บ ริ ก ารอยา งมือ อาชี พ และการนํา เสนอเทคโนโลยี ห รือ ทางออกใหม ๆ ในการ
ตอบสนองความตองการทางธุรกิจของลูกคากอนคูแขง การคัดสรรและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
บริษัทใหความสําคัญกับการคัดสรรบุคลากรเขาทํางานและการรักษาบุคลากรเหลานี้ใหทํางานกับ
บริษัทเปนระยะเวลานาน เนื่องจากบุคลากรเปนทรัพยสินที่สําคัญที่สุดของบริษัทในการประกอบธุรกิจ ความรูความสามารถ
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ของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ ที่ชวยสงเสริมใหบริษัทมีศักยภาพในการใหบริการที่เหนือกวาคูแขง ทั้งนี้ ในการคัดสรร
บุคลากร บริษัทมีนโยบายที่จะมุงเนนไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณในงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว
รวมทั้งสรางบุคลากรขึ้นใหมใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับความพยายามในการรักษาบุคลากรเหลานี้
บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุงเนนการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร
การวางแนวทางวิชาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแตละระดับใหชัดเจน การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรภายในองคกร การใหทุนการศึกษาสําหรับพนักงานที่มีความสามารถและอยูกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน อันจะ
เปนการพัฒนาบุคลากรและสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได โดยระดับของผลตอบแทนจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ
(3) การเสริมสรางและใชประโยชนจากความสัมพันธที่มีกับผูผลิตและผูแทนจําหนายเจาของ
เทคโนโลยี
บริษัทมีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับกลุมผูผลิตและผูแทนจําหนายผลิตภัณฑในลักษณะ
ของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการรักษาความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิตสินคาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่เอื้อ
ประโยชนในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากบริษัทจะไดรับการสนับสนุนในการจัดอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสินคาใหม ๆ ที่จะนําเสนอตอตลาด การกําหนดราคาตนทุนสินคาซึ่งแขงขันไดกับคูแขงอื่น ๆ การ
แนะนํากลุมลูกคาที่มีศักยภาพ นอกจากนี้การไดรับความไววางใจจากบริษัทผูผลิตสินคาชั้นนําในลักษณะของพันธมิตรทาง
การคาดังกลาวยังเปนการสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา ถึงความรูความสามารถของบุคลากรบริษัทในการใหบริการติดตั้งและ
ประยุกตใชสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนความชวยเหลือทางเทคนิคที่จะไดรับจากผูผลิตสินคา
(4) การขยายฐานลูกคาแบบเจาะกลุมเปาหมายและรักษาไวซึ่งฐานลูกคาเดิม
บริษัทมีเปาหมายที่ชัดเจนในการมุงเนนการใหบริการกับกลุมลูกคาวิสาหกิจขนาดใหญ ทั้งนี้เพื่อให
สามารถสรางอัตราการเติบโตแกธุรกิจของบริษัท ในขณะที่สามารถรักษาระดับคุณภาพบริการทีดีเยี่ยมใหกับลูกคา บริษัท
จึงมีแผนขยายงานบริการที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุมอุตสาหกรรมที่มีความตองการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง ขึ้ น เป น สํ า คั ญ ในส ว นของการรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคาในลักษณะการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน
(5) การสรางความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทมีเปาหมายที่ชัดเจนในการสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาเปาหมายโดยอาศัยการสราง
ความสัมพันธในระดับผูบริหารระดับสูงขององคกรนั้น ๆ และผูบริหารทุกระดับชั้น รวมทั้งระดับเจาหนาที่ปฎิบัติงาน เพื่อให
เกิดการเกื้อหนุนในดานการดําเนินงานโครงการใหเกิดผลสําเร็จ ซึ่งเปนสวนที่ทางบริษัทฯ มีความชํานาญ
3.8.3 กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางการตลาด
บริษัทมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน คือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะ
หน ว ยงานขนาดใหญ เช น สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กรมธนารั ก ษ กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง กรมที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทย เปนตน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีงบประมาณในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางสูง
เพื่อใชในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีจุดแข็งในดานความรู ความชํานาญและ
ประสบการณในธุรกิจนี้ จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีความมั่นใจในการเลือกใหบริษัทฯเปนผูดําเนินการ
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ในสวนของการเขาถึงลูกคาในแตละกลุมนั้นโดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จะเขา
ไปทําการประกวดราคา สวนลูกคาภาคเอกชนจะใชทีมงานขายตรง รายไดสวนใหญจะมาจากชองทางการประกวดราคา
ขั้นตอนโดยทั่วไปจะใหพนักงาน Pre-Sale เขาไปทําแนะนําทางดานเทคนิค และระบบใหมๆใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเล็งเห็น
ความสําคัญและประโยชนของการใชระบบตางๆในการทํางาน จากนั้นหากลูกคามีความสนใจสินคาและบริการ ทางสาย
งานจะจัดสงพนักงานขายเขาไปเจราจาตอรองดานราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทําการประกวดราคาหรือปดงานตอไป
3.8.4 ดานการจัดองคกรและการบริหาร
3.8.4.1 การจัดโครงสรางองคกรของบริษัท
3.8.4.2 การสรรหาและการคัดเลือก
การคัดสรรบุคลากร บริษัทมีนโยบายที่จะมุงเนนไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลวรวมทั้งสรางบุคลากรขึ้นใหมใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับความพยายามใน
การรักษาบุคลากรเหลานี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุงเนนการพัฒนาความสามารถและความ
รับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางวิชาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแตละระดับใหชัดเจน การเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในองคกร
3.8.4.3 การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ
คาตอบแทนและสวัสดิการ จะประกอบดวย สวัสดิการพื้นฐาน เชนการประกันสังคม ประกันสุขภาพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลประกอบการ เปนตน
3.8.4.4 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร บริษัทจะสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ ที่ถายทอดจากหวหนางาน การ
ถายทอดของผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑที่บริษัททําตลาด รวมถึงการใหทุนการศึกษาสําหรับพนักงานที่มีความสามารถ
และอยูกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน อันจะเปนการพัฒนาบุคลากรและสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานไดอีกทาง
หนึ่ง รวมทั้งการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได โดยระดับของผลตอบแทนจะ
ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ
3.8.4.5 การปฎิบัติงาน
บริษัทกําหนดการปฎิบัติงาน 5 วันตอสัปดาห คือวันจันทร – วันศุกร โดยเริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. –
17.00 น. หยุดวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดราชการ
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3.9 โครงการที่ยังไมไดสงมอบ
โครงการที่ยังไมไดสงมอบของบริษัทโดยสวนใหญเปนงานประมูลทั้งจากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการที่
ชนะการประมูลแลวอยูระหวางดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้
ลําดับ

ชื่อลูกคา

1
2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

3
4
5
6

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ.ซี.ไอ.เอส(ไทยแลนด) จํากัด
กรมที่ดิน
บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จํากัด

7
8
9
10

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลพระรามเกา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบคลังขอมูล/เหมืองขอมูล
ระบบธนาณัติออนไลนและระบบรับชําระเงินทางไปรษณีย Pay at
Post
E-workflow
โครงการจัดทําระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ ขององคกร
MA DOL (งบประมาณป 52)
โครงการศึกษาวิจัยการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําบัญชี ทุนสสส
โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม ระยะที่ 2
สอบราคาจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรศูนยปฏิบัติการ กทม
Project ตึกนวัตกรรม
คาสมัครสมาชิกโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย
1 ก.ย. 2551 - 17ก.ค. 2552
ระบบเครือขายใยแกวนําแสงซิงเกิลโหมด 1 รายการ
โครงการเก็บ log พรบ.การทองเที่ยว
wifi โรงพยาบาลพระราม 9
บริหารจัดการและซอมบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรป 52
SAS outsourcing services
PO Distribute and Tracking Application
จางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 5 ระบบ ปงบประมาณ 52
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมงบประมาณ
เชาเครื่อง Notebook 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ป
จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณคอมพิวเตอรของระบบ ERP
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอรวม
ระบบ SAN EGAT + คาบํารุงรักษาปที่ 1-4
DQ - Developer Outsourcing
Credit Card Distribute job System & SMS
E-vendor Payment
2008 software consultants services for CN Database
BCP-Access control system MA

สวนที่ 2 หนา 79

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.10 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นโยบายดานสิ่งแวดลอม
IRCP ซึ่งทําธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีเปาหมายเปนผูนําในธุรกิจดานนี้ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเสมอมา บริษัทจึงมีนโยบายในการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรให
พนักงานมีใจรักษสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยนโยบาย 4R คือ Reduce หรือการลดการใช
ทรัพยากรโดยไมจําเปน Reuse หรือการนํามาใชซ้ํา Recycle หรือการนําไปแปรรูปกลับมาใชใหม และ Responsibility หรือ
การรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบนี้จะเปนสวนที่เนนในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม โดยในชวง 3 ปที่ผานมา IRCP ไดมี
กิจกรรมที่กอใหเกิดผลเปนรูปธรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายดานนี้ อาทิ
1. การปรับขบวนการใหเปน e-workflow เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดําเนินงาน และลด
การใชเอกสารที่เปนกระดาษในขบวนการลง ซึ่งสามารถลดการใชกระดาษในแตละขบวนการไดไมต่ํากวา
50% ตัวอยางของขบวนการที่ปรับเปน e-workflow สําเร็จสมบูรณและไดแก ระบบการรับแจงและแกไข
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและงานธุรการ (GA Hotline), ระบบการลาของพนักงาน และระบบการรับขอ
รองเรียนและปญหาจากลูกคา (Call Center) เปนตน ซึ่งการปรับปรุงขบวนการเหลานี้นับเปนการชวยใหเกิด
การลดการใชทรัพยากรที่ไมจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชกระดาษใหครบทั้ง 2 หนา บริษัทใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานจัดใหพนักงานในหนวยงานมี
การคัดแยกกระดาษใชแลวทั่วไปที่ไมเปนความลับหรือสําคัญ ใหนํากลับมาใชในการพิมพเอกสารใหม เปน
การสนับสนุนใหเกิดการใชซ้ําและมีประสิทธิภาพ และชวยลดตนทุนดานเอกสารควบคูไปดวย
3. สําหรับกระดาษที่ใชครบทุกหนาแลว รวมถึงเอกสารความลับและสําคัญ เมื่อครบกําหนดการเก็บรักษา บริษัท
ก็มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่เก็บรักษาและทําลายของเอกสารแตละชนิดโดยแยกตามชนิดของ
Media ที่ใชในการจัดเก็บเชน กระดาษ และ CD ใหขออนุมัติเพื่อทําลาย โดยในขั้นตอนการทําลายจะแยก
เอกสารที่ถูกเก็บในรูปแบบของ Media ตางชนิดกัน ออกจากกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อทําลายเรียบรอยแลว ขยะ
ที่เกิดจากการทําลายจะนําไปขายใหกับโรงงานกระดาษ และโรงพลาสติก เพื่อนําไปแปรรูปกลับมาใชใหม
จากนโยบายดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่
บริษัทยึดถือปฏิบัติและสงเสริมใหมีตอเนื่องตอไป
นอกเหนือจากนโยบายดานสิ่งแวดลอมแลว บริษัท ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมและ
การดําเนินธึรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึงไดเกิดเปนนโยบายของบริษัทจากเรื่องดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
ในสวนการดูแลรับผิดชอบตอสังคม บริษัท IRCP ไดมีการนําสิ่งของเครื่องใชไปบริจาคตามที่ตางๆ อาทิเชน วัดถ้ํา
เขาองคจุ จังหวัดกาญจนบุรี วัดพระบาทน้ําพุ โรงเรียนวัดหนองซอมตะเคียนงาม จังหวัดสระบุรี เปนตน และมีการจัดให
พนักงานไปรวมเลี้ยงอาหารเด็กที่ บานเด็กออน พญาไท เปนตน โดยจัดในรูปแบบลักษณะของ Rally เพื่อสรางแรงจูงใจให
พนักงานเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ผานมาสวนใหญไดผลตอบรับเปนอยางดี มีความสุขทั้งผูใหและผูรับ ทั้งใน
สวนของสถานที่ที่ไดรับบริจาคก็ไดรับประโยชนจากสิ่งของและอาหาร สวนบริษัทก็ไดประโยชนในการสรางเสริมความ
สามัคคีในหมูพนักงาน
นอกจากนี้บริษัท IRCP ยังมีโครงการบริจาคคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่ไมไดใชงานแลว แตยังมี
สภาพที่ดีและยังใชงานไดอยู ใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวยอมแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่ IRCP
และยังคงสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้อยางตอเนื่องใหคงอยูตลอดไป
นโยบายดานธรรมาภิบาล
IRCP ไดเริ่มนําระบบธรรมาภิบาลมาใชตั้งแตวันแรกที่กอตั้งบริษัท เมื่อ 22 ปที่ผานมา ปจจุบันบริษัทฯ ไดกําหนด
เปนนโยบายเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดนาํ ไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูบริหารและพนักงานทุกคนลวนยึดหลักปฏิบัติในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ลูกคา คูคา
แมกระทั่งคูแขงทางการคา ตลอดจนมุงมั่นรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
นอกจากนี้ บริษัทยังไดนําเทคโนโลยีและการบริหารงานสมัยใหมเขามาใช อาทิ ระบบ ISO 9000 ระบบงาน
Career Path ระบบ Balance Score Card และ KPIs รวมถึงระบบอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อสรางความโปรงใส เทาเทียม และ
ยุติธรรมกับทุกฝาย และเพื่อใหบรรลุตอหลักธรรมาภิบาลไดอยางดียิ่ง
จากการดําเนินงานที่โปรงใส เปนธรรมตอผูบริโภค ตอพนักงาน และการชวยเหลือสงเสริมกิจกรรมของพนักงาน
และผูบริหารของบริษัท IRCP จึงสงผลใหไดรับรางวัลชนะเลิศ“ธรรมาภิบาลดีเดน” ประจําป 2547 จาก “โครงการรางวัลปวย
อึ๊งภากรณ เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจที่ทําใหบริษัทยังคงมุงมั่นรักษาคุณภาพใหคงอยู
ตอไป
หลักธรรมาภิบาลที่บริษัท IRCP ไดยึดถือปฏิบัติ มีดังนี้
1. การเปดเผยขอมูล
บริษัทไดเปดเผยขอมูลใหแกนักลงทุน และผูที่สนใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทผานทางเว็บไซดของบริษัท
คือ www.ircp.co.th นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการแจงขาวสารสําคัญตางๆ ของบริษัทตอตลาดหลักทรัพย ผาน
ระบบของตลาดหลักทรัพย เพื่อสามารถเปดเผยตอนักลงทุนตอไปได

สวนที่ 2 หนา 81

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. การดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง
2.1. การจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
2.1.1. ธุรกิจที่เปนโครงการ (Project Based Business)
ธุรกิจสวนใหญของ IRCP จะเนนการทํางานที่เปนโครงการ ซี่งที่ผานมาบริษัทไดลดความเสี่ยง
ในการดําเนินโครงการ โดยจัดตั้งเปนคณะทํางานดานบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
-

การประเมินความเสี่ยงกอนการขาย ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแตกอนการขาย โดยคณะทํางาน
จะประเมินโอกาสที่จะสงมอบโครงการไดสาํ เร็จ ประเมินความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นและ
แผนปฏิบัติ หากเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น และประเมินผลกระทบตอองคกร อันไดแก
ผลกระทบดานการเงิน ผลกระทบดานการบริการ เปนตน

-

คัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงออกไป หลังจากประเมินความเสี่ยงของโครงการแลว

-

หลังจากการชนะการประกวดโครงการ จะมีการถายทอดงานจากฝายขายไปยังฝาย
บริหารโครงการ (Project Management)

-

เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการถายทอดงานใหฝายบริการหลังการขาย ดูแลจนสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันตามสัญญา

2.1.2. ธุรกิจที่ไมใชโครงการ (Non Project Business)
ธุรกิจที่ไมใชโครงการ ไดแก การขายสินคา Professional Product ใหแกตัวแทนจําหนายสินคา
(Reseller) โดยบริษัทยอย คือ IT Distribution ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
-

เริ่มตนจากการคัดเลือกสินคาที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจเฉพาะ (Enterprise Product) เพื่อ
ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหนี้สูญของการขายใหตัวแทนจําหนาย

-

มีการประเมินความนาเชื่อถือของตัวแทนจําหนาย เพื่อประกอบการพิจารณาใหวงเงิน
สินเชื่อ (Credit Control) หากมีกรณีที่เปนลูกคารายใหมหรือมีฐานะทางการเงินที่ไม
มั่นคง บริษัทจะขอหลักประกันในการชําระหนี้เพิ่มเติม เชนการเปด D/LC (Domestic
Letter of Credit) หรือการรับเช็คลวงหนา

-

มีการใชบริการรับประกันความเสี่ยงในการชําระหนี้ โดยบริษัทไดใชบริการทางการเงินกับ
ธนาคารบางแหง โดยบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายในวงเงินที่จํากัดเทานั้น
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3. การใชหลักการบัญชีแบบอนุรักษนิยม
บริษัทมีการใชหลักการบัญชีแบบอนุรักษนิยม (Conservative Accounting) โดยมีนโยบายการจัดทําบัญชีให
มีความโปรงใสและสะทอนถึงสภาพที่แทจริงของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีผลกระทบในทางลบ บริษัทจะ
พิจารณาจัดตั้งสํารองทางบัญชีใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก การตั้งสํารองดอยคาการ
ลงทุน การตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งสํารองจากคาเบี้ยปรับโครงการลาชา ซึ่งหากปรากฏวาไมพบการ
ขาดทุนดังกลาว บริษัทจะคืนเงินสํารองดังกลาวในรอบบัญชีถัดไป เพื่อใหนักลงทุนไดทราบถึงภาระและความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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