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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department : SI)
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน (Telecommunication & Energy Sector : T&E)
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) ดาเนินธุรกิจการเป็นที่
ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และบารุงรักษาด๎านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบ
วงจร โดยนาเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนาของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด
เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าองค์กรขนาดใหญํได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สินค๎าหลักที่นาเสนอ ได๎แกํ
ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens Network (NSN) โซลูชั่นหลักที่เสนอขาย ได๎แกํ ระบบเชื่อมโยงความเร็วสูงผํานสายใยแก๎วนา
แสง (SDH Transmission system) ระบบสื่อสารโทรคมคมนาคมสมัยใหมํ (Next Generation Network) ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (the 3rd Generation Mobile Network) และอุปกรณ์ระบบ FTTx
โดยที่ผํานมาทางสายธุรกิจ SI มีผลงานที่โดดเดํนและมีประสบการณ์ในการทาโครงการใหญํหลายโครงการจนเป็น
ที่ยอมรับในวงการอยํางกว๎างขวาง เชํน
ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

จ๎างเหมาจัดทาระบบ Next Generation
Network (NGN)
ติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยุคที่ 3
ระบบ Data Warehouse / Data Mining
จัดทาระบบธนาณัติออนไลน์ (Pay at
Post)
จัดทาระบบ ERP (ในนามกิจการรํวมค๎า
I.S.U)
จัดทาระบบ ERP

บมจ. กสท โทรคมนาคม

มูลค่าโครงการ ปี พ.ศ.
(ล้านบาท)
309
2552

บมจ.ทีโอที

80.56

2552

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

190
52

2550
2550

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย

890

2549

บมจ.กสท โทรคมนาคม

168

2546

นอกจากให๎บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล๎ว สายธุรกิจ SI ยังให๎บริการหลังการขายโดยรับประกันระบบ สื่อสาร
โทรคมนาคมตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค๎า ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยูํในชํวงเวลา 1-3 ปี โดยให๎บริการถึงสถานที่ของ
ลูกค๎า (Onsite Service) โดยแบํงการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต๎องการของลูกค๎า ได๎แกํ
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1. Corrective maintenance คือ การให๎บริการตํอเมื่อเกิดปัญหาระบบให๎กับลูกค๎า
2. Preventive maintenance คือ การให๎บริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชํวงเวลาที่ลูกค๎ากาหนด เชํน 3 เดือน
6 เดือน เป็นต๎น
ขั้นตอนการทางานของสายธุรกิจ SI มีดังนี้
1.การตรวจสอบเบื้องต้น
2.การวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.การจัดหาผลิตภัณฑ์
5.การทดสอบผลิตภัณฑ์
6.การติดตั้งเพื่อใช้งาน
7.การบริการหลังการขาย

1. การตรวจสอบเบื้องต้น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทางานเริ่มจากการตรวจสอบเบื้องต๎นโดยระบุปัญหาของลูกค๎า
และพยายามศึกษาถึงความเป็นไปได๎ทางเทคนิคและอุปกรณ์ ความเป็นไปได๎ในทางการปฏิบัติ งบประมาณของลูกค๎า
และระยะเวลาที่จะต๎องปฏิบัติงาน โดยอาจจะศึกษาเพื่อเข๎าทาการประมูลหรือขายตรง
2. การวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ
ขั้นตอนนี้จะมุํงเน๎นการกาหนดความต๎องการของผู๎ใช๎ การประเมินจุดอํอน จุดแข็งของวิธีการทางาน
ซึ่งจะแตกตํางกันตามประเภทของธุรกิจ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าได๎อยําง
ถูกต๎อง
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
หลังจากการวิเคราะห์ความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว สายธุรกิจ SI จะทาการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา และวิเคราะห์ความต๎องการของลูกค๎าโดยมีทีมงานทางด๎าน
วิศวกรรมสี่อสาร
โทรคมนาคม ที่มีความรู๎ความชานาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นผู๎ออกแบบและตรวจสอบ พร๎อมกับนาเสนอให๎กับ
ลูกค๎าเป้าหมาย
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4. การจัดหาผลิตภัณฑ์
จากนั้นสายธุรกิจ SI จะทาการเสนอหรือเข๎าประกวดราคากับหนํวยงานตําง ๆ โดยวิธีการจัดหาสินค๎า
อาจเลือกสินค๎าที่สายธุรกิจSI เป็นตัวแทนจาหนํายหรือสินค๎าจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านขึ้นกับความต๎องการ
ของลูกค๎าแตํละราย โดยการเสนอหรือเข๎าประกวดราคาจะประกอบด๎วยข๎อเสนอทางเทคนิคและข๎อเสนอทางด๎านราคา
นอกจากนี้ งานที่ได๎มาบางสํวนจะทาการจ๎างบริษัทภายนอกเข๎ามารับงานตํอ (Outsourcing) ในกรณีที่ต๎องการผู๎เชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านหรือสายธุรกิจ SI พิจารณาแล๎ววํามีความคุ๎มคํามากกวําที่จะทางานนั้นเอง ตัวอยํางงานที่ให๎ผู๎อื่นเหมาชํวงตํอ
เชํน การให๎บริการตํอเมื่อเกิดปัญหาทางด๎านระบบกับทางลูกค๎า (Corrective maintenance) สาหรับลูกค๎าที่อยูํตํางจังหวัด
เป็นต๎น
5. การทดสอบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนนี้จะเป็นการทาการทดสอบการทางานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทั้งด๎านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และการทางานกับผู๎ใช๎งานจริง เพื่อค๎นหาวําผลิตภัณฑ์ที่ผํานการพัฒนาแล๎วสามารถทางานได๎จริงหรือไมํ
ถ๎าไมํสามารถทาได๎ตามความต๎องการของลูกค๎า ทางทีมงานจะทาการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงระบบจนสามารถใช๎งานได๎อยําง
ถูกต๎อง จึงจะผํานการตรวจรับงานจากทางลูกค๎า
6. การติดตั้งเพื่อใช้งาน
ทางสายธุรกิจ SI จะสํงมอบผลิตภัณฑ์และดาเนินการติดตั้ง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค๎า พร๎อมกับจัดอบรมให๎แกํลูกค๎าจนสามารถใช๎งานได๎
7. การบริการหลังการขาย
ภายหลังสํงมอบงานให๎กับลูกค๎า ทางสายธุรกิจ SI จัดให๎มีการบริการหลังการขาย ได๎แกํ การให๎บริการ
บารุงรักษา โดยให๎บริการลูกค๎าอยํางใกล๎ชิดในระหวํางที่อยูํในชํวงรับประกันสินค๎า เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความมั่นใจในคุณภาพ
สินค๎า ซึ่งสามารถขยายผลไปสูํการทาสัญญาบารุงรักษากับลูกค๎าในปีตํอไปหลังจากหมดชํวงการรับประกันสินค๎า
3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.1.2.1 การตลาด
กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
สายธุรกิจ
SI ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นตัวแทนจาหนํายสินค๎าที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ Nokia Siemens
Networks (Value-added Reseller)โดยสินค๎าของบริษัทฯ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับอยํางสูงจากลูกค๎า นอกจากนั้น ทาง
สายธุรกิจ SI ยังมีจุดเดํนในการสร๎างความแตกตํางในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ลูกค๎า มีความชานาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ นอกจากนี้ทางทีมงานเน๎นการให๎ความสาคัญและใสํใจในความ
ต๎องการของลูกค๎าโดยเฉพาะด๎านคุณภาพการให๎บริการกํอนและหลัง การขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต๎องเข๎าใจ
ในธุรกิจเพื่อนาเสนอสินค๎าและบริการที่ดีที่สุด การสํงมอบตรงเวลา ทาให๎บริษัท ฯ มีชื่อเสียงที่ดีและได๎รับการยอมรับจาก
ลูกค๎าเสมอมา
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(2) ด้านพนักงาน
บริษัท
ฯ มี นโยบายที่จะพัฒนาตนเองให๎ทันเทคโนโลยีใหมํ
ๆ ที่เปลี่ยนไปอยูํเสมอเพื่อให๎มี
ความสามารถแนะนาและรองรับความต๎องการที่เปลี่ยนไปของลูกค๎าและตลาด จึงเน๎นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึง
การทางานเป็นทีม การรับรู๎และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอ ซีทีอยํางทันทํวงทีและตํอเนื่องสํวนหนึ่งได๎จาก
การเป็น Certificate Partner จากเจ๎าของผลิตภัณฑ์ ทาให๎ทีมงานมีความยืดหยุํนในการทางานสามารถปรับตัวให๎
สอดคล๎องกับ ความเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางดี
(3) ด้านการบริหารต้นทุน
สายธุรกิจ
SI เน๎นการบริหารต๎นทุนการขายและการให๎บริการเพื่อให๎ได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน
โดยยังรักษาคุณภาพสินค๎าและการบริการให๎ได๎ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ สายธุรกิจ SI เน๎นการบริหารความสัมพันธ์กับ
คูํค๎า และเจ๎าของผลิตภัณฑ์เพื่อให๎สามารถซื้อสินค๎าได๎ในราคาที่ต่า เข๎าใจในตัวสินค๎าตําๆงเป็นอยํางดีและมีความหลากหลาย
ของสินค๎า ทาให๎สามารถนาเสนอสินค๎าให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า และได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎ชนะการประมูลและ
สามารถแขํงขันกับองค์กรอื่นได๎ในระยะยาว
(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
สายธุรกิจ SI มีการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎าโดยการทาความเข๎าใจลูกค๎าค๎นหาความต๎องการ
และทาการแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า ทาให๎มีโอกาสรับงานจากลูกค๎ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางสายธุรกิจ SI มีอัตราได๎รับงานซ้าจาก
ลูกค๎ารายเดิมสูงถึงร๎อยละ 80
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
ทางสายธุรกิจ
SI มีการกาหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
หนํวยงานขนาดใหญํ เชํน บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง เป็นต๎น เนื่องจากหนํวยงานเหลํานี้มีงบประมาณในการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
คํอนข๎างสูงเพื่อใช๎ในการปรับปรุงการทางานให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีจุดแข็งในด๎านความรู๎ ความ
ชานาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากวํา 23 ปี ในธุรกิจนี้ จึงทาให๎ลูกค๎ากลุํมนี้มีความมั่นใจในการเลือกให๎บริษัท ฯ เป็น
ผู๎ดาเนินการ
รายได๎สํวนใหญํของสายธุรกิจ
SI มาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งทางสายธุรกิจ S I จะเข๎าไปทา การประกวดราคา
ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให๎พนักงาน Pre-Sale เข๎าไปทาแนะนาทางด๎านเทคนิค และระบบใหมํ ๆ ให๎กับลูกค๎าเพื่อให๎ลูกค๎า
เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช๎ระบบตําง ๆ ในการทางาน จากนั้นหากลูกค๎ามีความสนใจสินค๎าและบริการ
ทางสายงานจะจัดสํงพนักงานขายเข๎าไปเจราจาตํอรองด๎านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวดราคาหรือปิด
งานตํอไป
กลุ่มลูกค้า
บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที
กฟผ., กฟภ. และ กฟน.
รวม

สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
80
20
100
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3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากสายธุรกิจ SI ดาเนินงานโดยให๎คาปรึกษาและรวบรวมระบบให๎กับลูกค๎า ดังนั้น วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นสํวนหนึ่งของขั้นตอนในการทางานขั้นตอนที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สายธุรกิจ SI จะทาการสั่งซื้อสินค๎าที่ต๎องรวบรวมให๎กับลูกค๎าเมื่อได๎รับการสั่งซื้อจากลูกค๎าแล๎ว โดยไมํมี
การเก็บสินค๎าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแบํงได๎เป็นดังนี้
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สั่งซื้อจากตรงจาก NSN (ประเทศไทย)
การให้บริการ มีการให๎บริการด๎วยตนเองหรือมีการใช๎ผู๎เชี่ยวชาญจากผู๎ผลิตรํวม รวมถึงการซื้อบริการตํอ
จากผู๎ให๎บริการอื่น (Outsource) โดยสายธุรกิจ SI มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ทาซื้อบริการตํอ คือ ราคาและความ
ชานาญสาหรับงานนั้น ๆ
ในยุคของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน๎มตกต่าทางบริษัทได๎ดาเนินการปรับแผนเพื่อรองรับโดยใช๎
ประสบการณ์และผลงานที่ผํานมาของบริษัท มาทาการพัฒนา ปรับปรุงและสร๎างมูลคําเพิ่ม (Value added) ให๎สามารถ
นาเสนอเป็นผลิตภัณฑ์พร๎อมบริการของบริษัทเองให๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายของบริษัทในงบประมาณที่สอดคล๎องกับภาวะ
ดังกลําว อันจะเป็นผลให๎บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิมและเพิ่มโอกาสในการขยายสูํกลุํมลูกค๎าใหมํ
โดยทั่วไป การประมูลงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในขั้นตอนแรกจะต๎องมีการวางหนังสือค้าประกัน
การประมูลงาน (Bid Bond) เพื่อทาการประมูลงาน หลังจากนั้นเมื่อได๎รับการเซ็นสัญญาแล๎ว บริษัท ฯ จะต๎องนาหนังสือ
ค้าประกันการรับเงินลํวงหน๎า (Advance Payment Bond) มาค้าประกัน โดยที่บริษัท ฯ จะได๎รับเงินประมาณร๎อยละ 10-15
ของโครงการเพื่อนามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และทางบริษัท ฯ จะต๎องวางหนังสือค้าประกันสัญญา (Performance Bond)
เพื่อรับประกันวําบริษัท ฯ จะทางานจนเสร็จสิ้นโครงการซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย 6 เดือนถึง 2 ปี หลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล๎ว
บริษัทฯ อาจจะต๎องวางหนังสือค้าประกันผลงาน (Retention Bond) เพื่อรับประกันผลงานตํอไปอีกประมาณ 1-2 ปี ขึ้นกับ
ความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งทาให๎บริษัท ฯ ต๎องการเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการขยายงานและ
ประมูลโครงการที่มีมูลคํามากขึ้น ดังนั้น การที่บริษัท ฯ ออกและเสนอขายหุ๎นสามัญแกํบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามมติ
ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 จะชํวยให๎บริษัท ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถใน
การประมูลโครงการได๎มากขึ้น
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3.2 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(System Integration Business Department : SI)
กลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network Business Sector : NW)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( System Integration Business Department : SI) กลุํมธุรกิจระบบเครือขํายสารสนเทศ ( Network Business Sector : NW) ดาเนินงานภายใต๎บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจ
ด๎านการให๎บริการรวบรวม และติดตั้งระบบเครือขํายสื่อสารข๎อมูล ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการบริหาร
เครือขํายสื่อสารข๎อมูล ให๎กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานเอกชน โดยระบบเครือขํายหลักที่
สายธุรกิจ NW จาหนํายและให๎บริการสามารถสรุปได๎ ดังตํอไปนี้
3.2.1.1 เครือข่ายแลน (Local Area Network ตัวย่อคือ LAN) คือ ระบบที่สามารถนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมาเชื่อมตํอกันด๎วยระบบสื่อสารข๎อมูล เพื่อให๎ผู๎ใช๎คอมพิวเตอร์สามารถสํงข๎อมูล ขําวสาร ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข๎อมูล และข๎อมูลภาพและเสียงถึงกันได๎ โดยที่ LAN เป็นเครือขํายจากัดเฉพาะบริเวณ สํวนมากเป็น
เครือขํายของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ที่เชื่อมตํอกันในระยะที่ไมํไกลกันมากนัก เชํน ภายในอาคาร บริเวณโรงงาน
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต โดยระบบที่สายธุรกิจ NW ให๎บริการจะเน๎นหนักเป็นลักษณะของระบบเครือขํายหลักที่เป็น
หัวใจหลักขององค์กร ( Core Network หรือ Back Bone Network) ซึ่งเป็นระบบหลักที่จะทาให๎สามารถเชื่อมตํอกับระบบ
ยํอย ๆ ภายในหนํวยงานตําง ๆ ขององค์กร ที่มีการใช๎เครือขํายคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ภายในหนํวยงาน
3.2.1.2 เครือข่ายแวน (Wide Area Network ตัวย่อคือ WAN) คือ เครือขํายบริเวณกว๎าง โดยทั่วไป
เป็นเครือขํายที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงาน หรือหนํวยงานตําง ๆ เข๎าด๎วยกันไมํวําจะมีพื้นที่ที่ตั้งอยูํในจังหวัด
เดียวกันหรือตํางจังหวัดกัน เชํน ระบบเครือขํายของธนาคารที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพและตํางจังหวัด เป็นต๎น ทั้งนี้ NW ยังมี
อุปกรณ์และโปรแกรมในการบริหารเครือขํายทั้ง LAN และ WAN เพื่อให๎การดูแลรักษา วิเคราะห์ปัญหา และซํอมแซมแก๎ไข
เหตุขัดข๎องได๎รวดเร็ว และชํวยในการวางแผนงานขยายเครือขํายในอนาคตได๎อีกขั้นหนึ่งด๎วย
3.2.1.3 ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Preventive And Security System) คือ ระบบที่
ใช๎ป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขําย ทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เมล์ขยะ และผู๎ที่ไมํประสงค์ดีหรือผู๎บุก
รุกตํอระบบ (Hacker) ซึ่งระบบดังกลําวต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญในการออกแบบ รวมถึงการรํวมวางนโยบายกับหนํวยงานนั้น
ๆ เพื่อประกาศเป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขํายในแตํละองค์กร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสายธุรกิจ NW
ผลิตภัณฑ์
Alcatel

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

คุณสมบัติ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Layer 2,3 และ 4
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Layer 2
อุปกรณ์เครือขํายไร๎สาย (Wireless LAN System)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
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ผลิตภัณฑ์
Trend Micro

รุ่น/ประเภท
Antivirus Solution
Network Virus Wall

Fortinet

FortiGate
FortiManager System
FortiAnalyzer

Iron Port
TippingPoint
(3COM)
Radware

Packeteer

AMP

TippingPoint
50/100E/200/400/1200/2400/5000E
TippingPoint Security Management System
DefensePro 200/1000/3000
Configware
FirePass 1000/4100 Series
BIG-IP 1500/3400//6400/6800 Series

F5

EMC

FotiClient
Iron Port

Packet Shaper 1200/1550/2500/6500/9500
PolicyCenter
Celerra NSX NAS Gateway
CLARiiON
Fiber Optic
UTP

คุณสมบัติ
โปรแกรมป้องกันและทาลายไวรัส
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีและทาลายไวรัส
(Network Worm and Exploit)
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือขําย
อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์ FortiGate
อุปกรณ์ Real-time network logging, analyzing
และ reporting
โปรแกรม VPN Client
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ E-mail และ
Internet
อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion
Prevention System)
อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์ TippingPoint
อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion
Prevention System)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
อุปกรณ์ SSL VPN
อุปกรณ์บริหารจัดการ Trafficc, Server Load
Balance
อุปกรณ์บริหารจัดการ Bandwidth
โปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
อุปกรณ์ NAS System
อุปกรณ์ Network Storage System
ระบบสายสัญญาณใยแก๎วนาแสง
ระบบสายสัญญาณทองแดง

3.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.2.2.1

การตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีกาลังเข๎ามามีบทบาทในทุกด๎านในการดาเนินธุรกรรมในทุกสายงานธุรกิจ และการทางาน
มากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การติดตํอสื่อสารตําง ๆ ทั้งภายในองค์กรและระหวํางองค์กรมีความสาคัญและจาเป็น
มากขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จึงให๎ความสาคัญในการลงทุน ติดตั้ง และขยายระบบเครือขํายสื่อสาร
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อยูํตลอดเวลา สาหรับการลดต๎นทุนการดาเนินงาน เชํน การนาระบบการประชุมทางไกลผํานระบบเครือขําย (
VDO
Conference) มาใช๎ประชุมระหวํางจังหวัดกับสํวนกลางของกระทรวงมหาดไทย หรือการใช๎ระบบโทรศัพท์ผํานระบบ
เครือขําย (Voice Over IP) เพื่อลดต๎นทุนคําใช๎โทรศัพท์ทางไกล รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาชํวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันให๎องค์กร และติดตามงาน เชํน ศูนย์ปฏิบัติการ ( Operation Center) โดยจะเห็นตัวอยํางได๎จากนโยบาย
รัฐบาลที่ให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางชัดเจนและจริงจัง ทาให๎เกิดความต๎องการอยําง
สูงในการติดตั้งระบบโครงสร๎างเครือขํายคอมพิวเตอร์ และเมื่อมีการใช๎ระบบสารสนเทศมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือระบบรักษา
ความปลอดภัยของข๎อมูลบนระบบเครือขําย รวมถึงการระบุตัวตนของผู๎ใช๎งานบนระบบเครือขําย โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ
คาดวําตลาดนําจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ไมํน๎อยกวําปี 255 2 และแนวโน๎มการแขํงขันทางด๎านธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่สูงขึ้น ทาให๎องค์กรไมํวําจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต๎องเพิ่มความสามารถในการแขํงขัน โดยการนา
เทคโนโลยีทางด๎านสารสนเทศมาใช๎มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันทั้งด๎านต๎นทุนและประสิทธิภาพ จากการที่
ภาครัฐมีนโยบายประกาศใช๎เครือขํายภาครัฐ Government Information Network (GIN) จะเป็นเครือขํายที่จะเชื่อมโยง
ข๎อมูลและแลกเปลี่ยนเพื่อให๎ข๎อมูลสามารถบูรณาการอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแตํละหนํวยงานต๎องมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศภายในหนํวยงานให๎เขื่อมโยง และก๎าวสูํนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government) ซึ่งจัดเป็นลูกค๎าราย
ใหญํที่สุดโดยมีสํวนแบํงราวร๎อยละ 30-40 โดยมีงบประมาณการ ใช๎จํายด๎านไอทีกวํา 10,000 ล๎านบาท และระบบ
เครือขํายในหนํวยงานภาคเอกชนที่มุํงเน๎นการให๎บริการครบวงจรและ ทุกรูปแบบ ( One-stop Service) หรือธุรกรรม
ออนไลน์( On-line) โดยเฉพาะหนํวยงานทางด๎านธนาคารและประกันภัย ประกอบกับการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ระบบ
เครือขําย คาดวําตลาดสินค๎าและบริการติดตั้งระบบเครือขํายจะมีแนวโน๎มที่ดีตลอดระยะเวลาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 2010) ของรัฐบาล
ภาวะการแขํงขันในปัจจุบันคํอนข๎างสูง แตํมีคูํแขํงในระดับเดียวกับ
IRCP นั้นมีไมํมากรายในประเทศไทย
เพราะเนื่องจากธุรกิจของ IRCP มีความเป็นเฉพาะทาง คือ การออกแบบระบบสารสนเทศให๎กับหนํวยงานหรือองค์กรขนาด
ใหญํ (Enterprise account) ซึ่งต๎องอาศัยประสบการณ์ของผู๎ชานาญการเฉพาะทางเพื่อออกแบบให๎มีความเหมาะสมและ
คุ๎มคํามากที่สุดสาหรับแตํละองค์กรที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกตํางกัน รวมถึงความนําเชื่อขององค์กรของ IRCP ที่อยูํในธุรกิจ
ICT มากวํา 20 ปี
ซึ่งในการประมูลโครงการใหญํ ๆ ลูกค๎าจะเลือกข๎อเสนอที่ตรงความต๎องการที่สุดและบริษัทที่มี
ความนําเชื่อถือ โดยสํวนใหญํคูํแขํงขันรายใหญํด๎วยกันจะเสนอสินค๎าที่ตํางผลิตภัณฑ์กัน ซึ่งบริษัทมีสินค๎าที่มีมาตรฐาน
และได๎รับการยอมรับอยํางสูงจากทั่วโลก และ ยังได๎ติดตํอรํวมเป็น Partner กับเจ๎าของผลิตภัณฑ์ชั้นนาของโลกด๎วย
อยํางเชํน Alcatel-Lucent, 3Com, Iron Port ,F5, Tripping Point, Fortinet และ ผลิตภัณฑ์ทางด๎าน ICT ของโลกอีก
มากมาย
กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
ในระยะเวลาที่ผํานมาสายธุรกิจ NW ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นตัวแทนจาหนํายสินค๎าที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เชํน อุปกรณ์เครือขํายของ Alcatel-Lucent, Trend-Micro, Fortigate, F5, Iron Port แล๎วนั้น บริษัทฯ ได๎เล็งเห็นวําโอกาส
ทางธุรกิจในระบบเครือขํายและระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล ประกอบกับ นโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของ พ.ร.บ
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อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต๎องมีการเก็บข๎อมูลการจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข๎อมูลตําง ๆ ที่ผํานอุปกรณ์ระบบเครือขําย ซึ่งทาให๎
ชํองทางที่จะขยายศักยภาพได๎เพิ่มขึ้น จึงได๎มีนโยบายที่จะเพิ่มสินค๎าขึ้นทุกปี เนื่องจากปัจจุบัน ลักษณะงานธุรกิจนับวันที่
จะใช๎ระบบคอมพิวเตอร์สูงขึ้น การติดตํอสื่อสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและขาดไปไมํได๎ในโลกธุรกิจสมัยใหมํ ทั้งยังต๎องมีการประหยัด
ในการลงทุนด๎วยเชํนกัน ซึ่งระบบเครือขํายเป็นหัวใจหลักของการติดตํอสื่อสาร และหากระบบเครือขํายขาดความนําเชื่อถือ
หรือมีความเปราะบางเมื่อมีปริมาณการใช๎งานสูง รวมทั้งขาดการรักษาความปลอดภัยตํอการจูํโจมทั้งไวรัสคอมพิวเตอร์และ
ผู๎บุกรุก ซึ่งจะทาความเสียหายตํอข๎อมูลและเวลาทางธุรกิจ ซึ่งจะนาไปสูํความเสียหายทางธุรกิจได๎เชํนกัน
ในการแขํงขันนั้นคูํแขํงขันมักจะเสนอสินค๎าจากตราสินค๎าที่แตกตํางกันซึ่งสินค๎าของบริษัทฯ ล๎วนแล๎วแตํมี
คุณสมบัติเป็นที่ยอมรับอยํางสูงจากลูกค๎าโดยเฉพาะสินค๎าหลัก คือ Alcatel-Lucent ซึ่งลูกค๎าจะเลือกจากข๎อเสนอที่
สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎มากที่สุด
รายได๎ที่ผํานมาสํวนใหญํเป็นรายได๎จากการให๎บริการที่ใช๎ความเชี่ยวชาญสูงในการ
ออกแบบ (Design)
และการติดตั้ง (Implement) รวมถึงการบารุงรักษาระบบ (Maintenance) เนื่องจากนโยบาย (Policy) หรือความต๎องการ
การใช๎งาน IT ของแตํละองค์กรไมํเหมือนกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงต๎องมีความเข๎าใจในภาระกิจหรือธุรกิจของแตํละสายธุรกิจ
นั้นๆ เชํนการออกนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบ IT โดยการระบุถึงผู๎ใช๎งาน (Authentication) ต๎อง
ประกอบด๎วยขั้นตอนหลายๆ อยํางประกอบกัน โดยมีผลิตภัณฑ์ตํางๆประกอบเข๎าด๎วยกัน (Security solution)
นอกจากนี้ สายธุรกิจ
NW นั้นมีจุดเดํนในการสร๎างความแตกตํางในด๎านการให๎
บริการ โดยสามารถแก๎ปัญหาและ
สร๎างทางออกทุกอยํางให๎กับลูกค๎าโดยอาศัยประสบการณ์ของทีมงานที่ได๎รับมาตรฐานจากผู๎ผลิตเป็นผู๎พัฒนาสินค๎าได๎เป็น
อยํางดี โดยสายธุรกิจ NW ให๎ความสาคัญในการสร๎างเสริมความรู๎ เทคโนโลยีแกํทีมงานเสมอ โดยเจ๎าหน๎าที่จะต๎องได๎รับ
การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการอบรมและได๎รับการรับรองจากเจ๎าของสินค๎า จึงถือเป็น
ข๎อได๎เปรียบในการแขํงขัน
สาหรับปี 255
3 สายธุรกิจ NW ได๎กาหนดเป้าหมายของทีมงานในการพัฒนา Solution ที่สามารถสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับระบบเครือขํายของฐานลูกค๎าเดิมที่ได๎ติดตั้งไปแล๎ว เชํน ระบบรวบรวมการสื่อสารทั้งโทรศัพท์ , โทรสาร และ
E-mail ให๎เข๎าทางานเชื่อมตํอกันเป็นระบบเดียวกัน ( Unify Communication) ซึ่งต๎องอาศัยทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งด๎าน
Hardware และ Software และในสํวนของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ โดยการนาระบบ CCTV เข๎ามาประกอบเป็น
Solution และทางานรํวมกับระบบ IT Security ตํางๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของแตํละองค์กร
(2) ด้านพนักงาน
สายธุรกิจ NW เน๎นทีมงานที่มีประสิทธิภาพและได๎รับประกาศนียบัตรผู๎เชี่ยวชาญด๎านระบบเครือขํายและ
อุปกรณ์เครือขํายจากผู๎ผลิตระบบเครือขํายที่มีชื่อเสียงของโลก ได๎แกํ Alcatel-Lucent, Tipping Point และผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบใน Solution โดยให๎พนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางด๎านระบบเครือขํายซึ่งในปีนี้ทางสายธุรกิจ NW ได๎
เพิ่มสินค๎าในการนาเสนอเพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นในการที่จะต๎องพัฒนาบุคลากรมากขึ้น สาหรับสินค๎าจาก
Alcatel_Lucent นั้น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนระดับ premium พนักงานของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเข๎าอบรมและทดสอบ
ความรู๎เพื่อรับใบประกาศณียบัตรของ Alcatel (ACSE: Alcatel Certificate System Engineer) ซึ่งในขณะนี้พนักงานของ
บริษัทฯ ได๎เข๎ารับการอบรมและสอบผํานแล๎วหลายคนและจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการได๎รับประกาศนียบัตรดังกลําวมีความ
จาเป็นในการดารงสถานะตัวแทนระดับ Premium ของบริษัทฯ อันนับวําเป็นจุดแข็งที่เหนือตัวแทนรายอื่น ๆ ในประเทศไทย
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ด๎วย ทาให๎บริษัทฯ ได๎รับความไว๎วางใจจากลูกค๎าเนื่องจากมั่นใจได๎วําพนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางด๎านระบบ
เครือขํายและนาความรู๎ใหมํ ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให๎แกํลูกค๎าอยํางสม่าเสมอเพื่อที่จะสามารถนาเสนอทางออก
ให๎กับลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและให๎เกิดความพึงพอใจสูงสุด
(3) ด้านการบริหารต้นทุนการขาย
ทางสายธุรกิจ NW เน๎นการบริหารต๎นทุนการขายและการให๎บริการเพื่อให๎ได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน โดย
ยังรักษาคุณภาพสินค๎าและการบริการให๎ได๎ตามมาตรฐานโลก โดยที่บริษัทฯ ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นตัวแทนของ AlcatelLucent ในระดับ Premium Partner ทาให๎ได๎รับสิทธิพิเศษตําง ๆ เชํน สามารถซื้อสินค๎าได๎ในราคาที่ถูกกวําตัวแทนจาหนําย
ทั่วไป และได๎รับการสนับสนุนการเงินด๎านการทาการตลาด ( Co-op Fund) ทาให๎สายธุรกิจ NW สามารถแขํงขันกับองค์กร
อื่นได๎ และคงมีกาไรที่จะดาเนินธุรกิจตํอไปได๎อยํางแข็งแรง
(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทฯ ได๎รับความไว๎วางใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎าทั้งในสํวนของลูกค๎าเดิมและสามารถขยาย
ฐานลูกค๎าใหมํได๎โดยเน๎นในด๎านการให๎บริการ ที่ผํานมาบริษัทฯ ไมํเคยถูกปรับจากหนํวยงานตําง ๆ โดยเฉพาะหนํวยงาน
ของรัฐที่มีบทปรับในสัญญาเกือบทุกสัญญา เนื่องจากบริษัทฯ เน๎นในสํวนของการรับงานซึ่งบริษัทฯ จะมีการประเมินความ
ต๎องการของลูกค๎าอยํางละเอียด วิเคราะห์โครงการ และความพร๎อมในทุก ๆ ด๎านรวมถึงจัดทา Proposal เพื่อนาเสนอให๎
ลูกค๎ากํอนที่ จะเข๎าประมูลงานเสมอเพื่อที่บริษัทจะมั่นใจได๎วําจะสามารถทาตามความต๎องการของลูกค๎าได๎ นอกจากนั้น
ภายหลังการขาย บริษัทฯ ยังจัดสรรพนักงานให๎ดูแลลูกค๎าแตํละกลุํมอยํางทั่วถึงและตรงตามความต๎องการ โดยสามารถให๎
ความสะดวกและบริการตอบคาถามแก๎ปัญหาให๎กับลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว การจัดสรรพนักงานเพื่อดูแลลูกค๎าในแตํละกลุํม
ดังกลําวจะชํวยสร๎างความมั่นใจให๎กับคูํค๎าในการใช๎บริการของสายธุรกิจ NW อยํางตํอเนื่อง ทาให๎สายธุรกิจ NW มีโอกาส
ได๎รับงานเพิ่มเติมจากลูกค๎ารายเดิมในปีตํอ ๆ ไป และมีการพูดตํอและแนะนาลูกค๎าใหมํให๎ด๎วย ซึ่งสถานการณ์เชํนนี้
ยังผลให๎ NW มีต๎นทุนในการหาลูกค๎าใหมํต่าอีกประการหนึ่งด๎วย
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
ทางสายธุรกิจ NW มีการกาหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายหลัก คือ สถาบันการศึกษาและหนํวยงานในภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยรายได๎สํวนใหญํมาจากกลุํมสถาบันการศึกษาและภาคราชการ เนื่องจากกลุํม
สถาบันการศึกษาเป็นตลาดที่มีความต๎องการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโดยทั่วไปจะเป็นผู๎เริ่มใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ อยูํเสมอ
สํวนทางภาคราชการนั้น เป็นตลาดที่มีกาลังซื้อคํอนข๎างสูง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนาเทคโนโลยี ICT มาทา
การพัฒนาประเทศ ทาให๎เป็นตลาดที่มีความนําสนใจเป็นอยํางยิ่งประกอบกับการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยที่ผํานมา
สายธุรกิจ NW ได๎มีโอกาสให๎บริการกับสถาบันการศึกษาและหนํวยงานภาครัฐหลายโครงการ ทาให๎สามารถนาผลงานจาก
สถานศึกษาเพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางระบบเครือขํายให๎กับลูกค๎ารายอื่น เชํน หนํวยงานราชการและองค์กรเอกชน
อื่น ๆ โดยจะเน๎นเฉพาะหนํวยงานขนาดใหญํ ( Enterprise Solution) ทาให๎สายธุรกิจ NW มีความแตกตํางและจุดยืนที่
แตกตํางจากธุรกิจระบบเครือขํายทั่วไปในตลาดเมืองไทย ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่สายธุรกิจ NW มุํงเน๎นเนื่องจากเป็น
หนํวยงานที่มีศักยภาพการสั่งซื้อและการติดตั้งระบบเครือขําย และมีการตั้งงบประมาณในแตํละปีชัดเจน แตํอยํางไรก็ตาม
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ในปี 2552 นี้ NW ได๎เริ่มเน๎นตลาดในสํวนหนํวยงานเอกชนขนาดใหญํเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นฐานที่สาคัญรองรับการแปรผัน
ของปัจจัยที่สํงผลตํอการขายงานภาคราชการ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎ หรือชํองทางรายได๎ในอนาคตตํอไป
โดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทางสายธุรกิจ NW จะเข๎าไปทาการประกวดราคา สํวนกลุํม
ลูกค๎าภาคเอกชนจะใช๎ทีมงานขายตรง โดยใช๎กลยุทธ์สํงทีมงานขายเข๎าไปขายแบบนารํอง ( pre-sale) โดยจะเข๎าไปแนะนา
ลูกค๎าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทางด๎านเทคนิคและเน๎นการให๎ความรู๎โดยตรงกับกลุํมเป้าหมายเพื่อให๎ลูกค๎าเข๎าใจในประโยชน์
ของการนาผลิตภัณฑ์ไปใช๎รวมถึงเห็นความสาคัญในการใช๎ระบบเครือขํายดังกลําวให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กรซึ่งจะเป็น
การเพิ่มความนําเชื่อถือในธุรกิจด๎วย จากนั้นจะสํงตัวแทนขาย (Sale) ไปทาการเจรจาตํอรองทางด๎านราคาและสรุปราคาใน
การทาโครงการ และในปี 2553 นี้ NW ได๎วางแผนงานจัดสัมมนาให๎มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค๎ามากขึ้นในแตํละ Segment
ที่ NW มี Site Reference แล๎ว และ Segment อื่น ๆ ที่มีการใช๎งานในลักษณะคล๎ายกัน
ในปัจจุบันทางสายธุรกิจ
NW ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ บริษัท CAT
Telecom จากัด (มหาชน) โดยรํวมรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอาศัยจุดแข็งของพันธมิตรซึ่งเป็นผู๎ให๎บริการโครงขําย
และ Internet อีกด๎วย
สายธุรกิจ NW มีพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเครือขํายเป็นอยํางดี
นอกจากนี้ สายธุรกิจ NW ได๎รับความไว๎วางใจให๎ติดตั้งระบบเครือขํายในโครงการที่สาคัญและสร๎างชื่อเสียงให๎กับสายธุรกิจ
NW ในชํวงที่ผํานมาโดยมีตัวอยํางโครงการที่สาคัญ ดังตํอไปนี้
ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือขําย มหาวิทยาลัยขอนแกํน
โครงการบารุงรักษาโครงการระบบรักษาความ
กรุงเทพมหานคร
ปลอดภัย
โครงการปรับปรุงระบบเครือขํายอาคารการ
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
ทํองเที่ยว แหํงประเทศไทย
ปรับปรุงห๎องMOC P#2 โครงการปรับปรุงห๎องศูนย์เฝ้าระวับริ
ง ษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
โครงการระบบเฝ้าระวังภัยการกระทาผิดทาง
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
อินเตอร์เนตระยะที่ 1
โครงการระบบเฝ้าระวังภัยการกระทาผิดทาง
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
อินเตอร์เนตระยะที่ 2
โครงการซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงเครือขําย
องค์การคลังสินค๎า
สานักปลัดกระทรวงพานิชย์
โครงการเพิ่มชํองทางออกอากาศแบบใหมํ
กรมประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงอาคารถ.เพชรบุรี
กรมประชาสัมพันธ์
โครงการจ๎างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ และบารุงรักษา

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
8.1
5.0

ปี พ.ศ.

8.0

2552

35.0
14.0

2552
2552

35.0

2552

3.5

2552

11.0
14.0
3.0

2552
2552
2552

2553
2552
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นอกจากงานให๎บริการออกแบบติดตั้งระบบเครือขํายแล๎ว สายธุรกิจ NW ให๎บริการหลังการขาย โดยทั่วไป
จะรับประกันระบบเครือขํายเป็นเวลา 1 ปี โดยแบํงการบริการออกเป็น 2 แบบ คือ ให๎บริการตํอเมื่อเกิดปัญหาทางด๎านระบบ
กับทางลูกค๎า (Corrective maintenance) และ ให๎บริการตรวจเช็คระบบ ทุก ๆ 3 เดือน (Preventive maintenance) และยัง
มีการเปิดให๎บริการในการทา Maintenance กับลูกค๎าที่หมดระยะเวลารับประกันใน 1 ปีแรก โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให๎บริการเต็มรูปแบบ พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ดํวนที่ลูกค๎าสามารถแจ๎งปัญหาการใช๎งาน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ลักษณะขั้นตอนการทางานจะเป็นลักษณะเดียวกับการทางานของสายธุรกิจ SI เพียงแตํผลิตภัณฑ์
สํวนใหญํในโครงการเป็นอุปกรณ์เครือขํายคอมพิวเตอร์
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปี 2552 มีการนาเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศในอัตราสํวนร๎อยละ 80 และสั่งซื้อสินค๎าในประเทศ
ในอัตราสํวนร๎อยละ 20 โดยสินค๎าที่สั่งซื้อจากตํางประเทศ คือ เครือขํายขนาดใหญํและ Backbone Switch จากบริษัท
Alcatel_Lucent สํวนสินค๎าที่เหลือสั่งซื้อภายในประเทศ เชํน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด บริษัท
เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จากัด และบริษัท Tyco Electronics (Thailand) Limited ในสํวนการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้นจะทาการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค๎าจากลูกค๎า และได๎รับใบสั่งซื้อเรียบร๎อยแล๎วเทํานั้น ทาให๎สายธุรกิจ NW ไมํต๎องมีการเก็บ
สินค๎าคงคลังโดยไมํจาเป็น และ NW ยังคงเสาะหาแหลํงผลิตภัณฑ์และสินค๎าใหมํ ๆ เพื่อสนองตอบความต๎องการและเป็น
ทางเลือกใหมํ ๆ ให๎กับลูกค๎า
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3.3 สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration Business Department : SI)
กลุ่มธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์(Enterprise
กร
Information Technology Business Department : EIT)
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (สายธุรกิจ EIT) ดาเนินงานภายใต๎บริษัท IRCP
ประกอบธุรกิจด๎านการให๎บริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ พร๎อมทั้ง ให๎คาปรึกษาและแก๎ปัญหา ให๎กับงานด๎านไอ
ทีแบบครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการนาเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ได๎รับการยอมรับจากทั่วโลกให๎กับ
ลูกค๎า และให๎บริการแบบใช๎งานได๎ทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู๎รับเหมางานทั้งหมดแบบครบวงจร ใน 2
ประเภทใหญํ ๆ กลําวคือ
3.3.1.1 รวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งระบบสารสนเทศ ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ
1) ฮาร์ดแวร์ ได๎แกํ คอมพิวเตอร์แมํขําย (Server,Storage) คอมพิวเตอร์ลูกขําย (Desktop, Mobile )
พร๎อม อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือขําย (Network Integration)
2) ซอฟต์แวร์ ได๎แกํ ซอฟต์แวร์โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานตําง ๆ เชํน ERP, CRM, Billing, Enterprise
IT Management, EAI, Document & Work Flow Management และ Business Intelligence รวมถึงการจัดทาระบบ การ
พัฒนา การติดตั้ง การบริหารโครงการฝึกอบรม ทั้งด๎านเทคนิคและการใช๎งาน และการ Outsourcing ระบบงานด๎านไอที
ได๎แกํ การบริหารดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ ในปัจจุบันสายธุรกิจ EIT ได๎เป็นตัวแทนให๎กับ
สินค๎าซอฟต์แวร์ตํางๆ อาทิเชํน SAS, ORACLE, IBM ,K2 , Ultimus เป็นต๎น นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังเป็น Certified Partner
ของไมโครซอฟต์ ซึ่งบริษัทจะได๎รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น Microsoft Certified Partner ดังนี้
1. สิทธิพิเศษในการเข๎าไปดูMicrosoft partner website ที่ให๎ข๎อมูลตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ
2. สิทธิใน License สินค๎าของ Microsoft ที่สามารถนามาใช๎ในองค์กร หรือใช๎เพื่อการทดลอง ศึกษา และ
ทดสอบตําง ๆ
3. สิทธิในเรื่องของความรู๎ที่จะได๎จาก MSDN and TechNet subscriptions, Partner Guides และอื่น ๆ
4. สิทธิในการรับขําวสาร Update โปรโมชั่น หรือข๎อมูลอื่นๆที่ทาง Microsoft แจ๎งให๎ทราบกํอนใคร เป็นต๎น
ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะต๎องสํงเจ๎าหน๎าที่เพื่อไปรับการฝึกอบรมและเข๎ารับการทดสอบความรู๎ในแตํละด๎า
น
(Certified Engineering) เพื่อที่จะดารงคุณสมบัติในการเป็น Certified Partner ของ Microsoft
การที่บริษัท ฯ ได๎รับสิทธิประโยชน์ข๎างต๎น รวมทั้งข๎อกาหนดในการดารงสถานะทาให๎บริษัท ฯ สามารถ
พัฒนาบุคลากรให๎ทันตํอเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก๎ไขปัญหาให๎กับลูกค๎าได๎อยํางมีคุณภาพและตรงตาม
ความต๎องการอยํางรวดเร็ว
3.3.1.2 การให้บริการครบวงจรทั้งระบบสารสนเทศ
โดยการนาเสนอเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยในแบบ Integrated Solutions ได๎แกํ การพัฒนา
การติดตั้ง การบริหารโครงการฝึกอบรม ทั้งด๎านเทคนิคและการใช๎งาน และการ Outsourcing พร๎อมทั้ง ให๎คาปรึกษาและ
แก๎ปัญหาให๎กับงานด๎านไอทีแบบครบวงจร โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช๎งานเพื่อความเหมาะสมตามความต๎องการของลูกค๎า
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตราผลิตภัณฑ์
Hewlett Packard

SUN-Oracle
IBM
Dell
Microsoft
SAS
K2,Ultimus
ORACLE-Sun
SAP

รุ่น/แบบของผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สํวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (PC)
อุปกรณ์เก็บข๎อมูลคอมพิวเตอร์ (Storage)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
คอมพิวเตอร์สํวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอร์สํวนกลาง (Server)
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (PC)
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (PC)
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License)
Business Intelligent / Datawarehouse
Enterprise
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์

คุณสมบัติ/กลุ่มลูกค้า
สาหรับหนํวยงานขนาดใหญํ

สาหรับหนํวยงานขนาดใหญํ
สาหรับหนํวยงานขนาดใหญํ
สาหรับหนํวยงานขนาดใหญํ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สาหรับหนํวยงานตําง ๆ
สาหรับวิเคราะห์ข๎อมูลองค์กร
สาหรับการพัฒนาระบบงาน (Workflow)
สาหรับการเก็บฐานข๎อมูลขององค์กร
สาหรับการจัดการและบริหารองค์กร

โดยที่ผํานมาทางสายธุรกิจ EIT มีผลงานที่โดดเดํนและมีประสบการณ์ในการทาโครงการใหญํหลายโครงการจน
เป็นที่ยอมรับในวงการอยํางกว๎างขวาง เชํน
ชื่อโครงการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ Data Warehouse / Data Mining
บริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Desktop
Management)
โครงการ พัฒนาและจัดทาฐานข๎อมูล
การทํองเที่ยวเชิงการตลาด
ระบบบริหารจัดการฐานข๎อมูล
(RDBMS) สาหรับที่ทาการ
โครงการจ๎างทาและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม

หน่วยงาน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
13.8

ปี พ.ศ.

178.4
14.3

2550
2552

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย

3.2

2552

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

36.2

2552

สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ

13.7

2552

บมจ. ทีโอที
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม

2552
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ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

โครงการซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พร๎อมบริการบารุงรักษา
และซํอมแซมแก๎ไข
โครงการซื้อขายอุปกรณ์ Disk Storage
พร๎อมบริการบารุงรักษา 4 ปี
จัดทาฐานข๎อมูลการทํองเที่ยวเชิง
การตลาด (ระยะที่ 3)
จ๎างบริหารจัดการและซํอมแซม
บารุงรักษาระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
41.6

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย

9.1

2552

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย

4.6

2552

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย

4.7

2552

2552

นอกจากให๎บริการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แล๎ว สายธุรกิจ EIT ยังให๎บริการหลังการขายโดยรับประกันระบบ
คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค๎า ซึ่งโดยทั่วไปจะรับประกันอยูํในชํวงเวลา 1-3 ปี โดยให๎บริการถึงสถานที่ของ
ลูกค๎า (Onsite Service) โดยแบํงการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความต๎องการของลูกค๎า ได๎แกํ
1. Corrective maintenance คือ การให๎บริการตํอเมื่อเกิดปัญหาระบบให๎กับลูกค๎า
2. Preventive maintenance คือ การให๎บริการตรวจเช็คระบบทุก ๆ ชํวงเวลาที่ลูกค๎ากาหนด เชํน 3 เดือน
6 เดือน เป็นต๎น
ขั้นตอนการทางานของสายธุรกิจ EIT มีดังนี้
1.การตรวจสอบเบื้องต้น
2.การวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.การจัดหาผลิตภัณฑ์
5.การทดสอบผลิตภัณฑ์
6.การติดตั้งเพื่อใช้งาน
7.การบริการหลังการขาย
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1. การตรวจสอบเบื้องต้น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทางานเริ่มจากการตรวจสอบเบื้องต๎นโดยระบุปัญหาของลูกค๎า
และพยายามศึกษาถึงความเป็นไปได๎ทางเทคนิคและอุปกรณ์ ความเป็นไปได๎ในทางการปฏิบัติ งบประมาณของลูกค๎า
และระยะเวลาที่จะต๎องปฏิบัติงาน โดยอาจจะศึกษาเพื่อเข๎าทาการประมูลหรือขายตรง
2. การวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ
ขั้นตอนนี้จะมุํงเน๎นการกาหนดความต๎องการของผู๎ใช๎ การศึกษาด๎านโปรแกรมประยุกต์ การประเมิน
จุดอํอน จุดแข็งของวิธีการทางาน ซึ่งจะแตกตํางกันตามประเภทของธุรกิจ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถตอบสนองตํอ
ความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
หลังจากการวิเคราะห์ความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว สายธุรกิจ EIT จะทาการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา และวิเคราะห์ความต๎องการของลูกค๎าโดยมีทีมงานทางด๎านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ความรู๎ความชานาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นผู๎ออกแบบและตรวจสอบ พร๎อมกับนาเสนอให๎กับลูกค๎าเป้าหมาย
4. การจัดหาผลิตภัณฑ์
จากนั้นสายธุรกิจ EIT จะทาการเสนอหรือเข๎าประกวดราคากับหนํวยงานตําง ๆ โดยวิธีการจัดหา
สินค๎าอาจเลือกสินค๎าที่สายธุรกิจEIT เป็นตัวแทนจาหนํายหรือสินค๎าจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านขึ้นกับความ
ต๎องการของลูกค๎าแตํละราย โดยการเสนอหรือเข๎าประกวดราคาจะประกอบด๎วยข๎อเสนอทางเทคนิคและข๎อเสนอทางด๎าน
ราคา นอกจากนี้ งานที่ได๎มาบางสํวนจะทาการจ๎างบริษัทภายนอกเข๎ามารับงานตํอ (Outsourcing) ในกรณีที่ต๎องการ
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านหรือสายธุรกิจ EIT พิจารณาแล๎ววํามีความคุ๎มคํามากกวําที่จะทางานนั้นเอง ตัวอยํางงานที่ให๎ผู๎อื่น
เหมาชํวงตํอ เชํน การให๎บริการตํอเมื่อเกิดปัญหาทางด๎านระบบกับทางลูกค๎า (Corrective maintenance) สาหรับลูกค๎าที่
อยูํตํางจังหวัด เป็นต๎น
5. การทดสอบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนนี้จะเป็นการทาการทดสอบการทางานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทั้งด๎านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และการทางานกับผู๎ใช๎งานจริง เพื่อค๎นหาวําผลิตภัณฑ์ที่ผํานการพัฒนาแล๎วสามารถทางานได๎จริงหรือไมํ
ถ๎าไมํสามารถทาได๎ตามความต๎องการของลูกค๎า ทางทีมงานจะทาการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงระบบจนสามารถใช๎งานได๎อยําง
ถูกต๎อง จึงจะผํานการตรวจรับงานจากทางลูกค๎า
6. การติดตั้งเพื่อใช้งาน
ทางสายธุรกิจ EIT จะสํงมอบผลิตภัณฑ์และดาเนินการติดตั้ง
วัตถุประสงค์ของลูกค๎า พร๎อมกับจัดอบรมให๎แกํลูกค๎าจนสามารถใช๎งานได๎

เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตาม

7. การบริการหลังการขาย
ภายหลังสํงมอบงานให๎กับลูกค๎า ทางสายธุรกิจ EIT จัดให๎มีการบริการหลังการขาย ได๎แกํ การ
ให๎บริการบารุงรักษา โดยให๎บริการลูกค๎าอยํางใกล๎ชิดในระหวํางที่อยูํในชํวงรับประกันสินค๎า เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพสินค๎า ซึ่งสามารถขยายผลไปสูํการทาสัญญาบารุงรักษากับลูกค๎าในปีตํอไปหลังจากหมดชํวงการรับประกันสินค๎า
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3.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.3.2.1 การตลาด
กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
สายธุรกิจ
EIT ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นตัวแทนจาหนํายสินค๎าที่มีชื่อเสียง เชํน SAS, Ultimus,
Microsoft (เป็น Certified Partner )โดยสินค๎าของบริษัทฯ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับอยํางสูงจากลูกค๎า นอกจากนั้น ทาง
สายธุรกิจ EIT ยังมีจุดเดํนในการสร๎างความแตกตํางในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ลูกค๎า มีความชานาญและมีศักยภาพในการบริหารโครงการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึง
มีทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์จากสายธุรกิจ ISD (International Software Development) ซึ่งให๎การสนับสนุนในกรณีที่
ต๎องการผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎าโดยเฉพาะสินค๎าของบริษัท ฯ จะรับประกันเป็น
ระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค๎า นอกจากนี้ทางทีมงานเน๎นการให๎ความสาคัญและใสํใจในความต๎องการของลูกค๎า
โดยเฉพาะด๎านคุณภาพการให๎บริการกํอนและหลัง การขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต๎องเข๎าใจในธุรกิจเพื่อ
นาเสนอสินค๎าและบริการที่ดีที่สุด การสํงมอบตรงเวลา ทาให๎บริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดีและได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าเสมอมา
(2) ด้านพนักงาน
บริษัท
ฯ มี นโยบายที่จะพัฒนาตนเองให๎ทันเทคโนโลยีใหมํ
ๆ ที่เปลี่ยนไปอยูํเสมอเพื่อให๎มี
ความสามารถแนะนาและรองรับความต๎องการที่เปลี่ยนไปของลูกค๎าและตลาด จึงเน๎นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึง
การทางานเป็นทีม การรับรู๎และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอ ซีทีอยํางทันทํวงทีและตํอเนื่องสํวนหนึ่งได๎จาก
การเป็น Certificate Partner จากเจ๎าของผลิตภัณฑ์ ทาให๎ทีมงานมีความยืดหยุํนในการทางานสามารถปรับตัวให๎
สอดคล๎องกับ ความเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางดี โดยทีมงานของ EIT มีบุคลากรที่ได๎รับประกาศนียบัตร
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีจาก Microsoft และผู๎เชี่ยวชาญด๎านผลิตภัณฑ์จาก Hardware Vendors (HP,IBM,SUN) ที่
สามารถให๎บริการลูกค๎า ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) ด้านการบริหารต้นทุน
สายธุรกิจ
EIT เน๎นการบริหารต๎นทุนการขายและการให๎บริการเพื่อให๎ได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน
โดยยังรักษาคุณภาพสินค๎าและการบริการให๎ได๎ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ สายธุรกิจ EIT เน๎นการบริหารความสัมพันธ์
กับ คูํค๎า และเจ๎าของผลิตภัณฑ์เพื่อให๎สามารถซื้อสินค๎าได๎ในราคาที่ต่า เข๎าใจในตัวสินค๎าตําง ๆ เป็นอยํางดีและมีความ
หลากหลายของสินค๎า ทาให๎สามารถนาเสนอสินค๎าให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า และได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎ชนะการ
ประมูลและสามารถแขํงขันกับองค์กรอื่นได๎ในระยะยาว
(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
สายธุรกิจ EIT มีการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎าโดยการทาความเข๎าใจลูกค๎าค๎นหาความต๎องการ
และทาการแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า ทาให๎มีโอกาสรับงานจากลูกค๎ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางสายธุรกิจ EIT มีอัตราได๎รับงานซ้าจาก
ลูกค๎ารายเดิมสูงถึงร๎อยละ 80
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ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
ทางสายธุรกิจ
EIT มีการกาหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หนํวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะหนํวยงานขนาดใหญํ เชํน บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทศท คอร์ปอร์เรชั่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต๎น เนื่องจากหนํวยงานเหลํานี้มีงบประมาณในการลงทุน
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศคํอนข๎างสูงเพื่อใช๎ในการปรับปรุงการทางานให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ฯ
มีจุดแข็งในด๎านความรูความช
๎
านาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากวํา25 ปี ในธุรกิจนี้ จึงทาให๎ลูกค๎ากลุํมนี้มีความมั่นใจใน
การเลือกให๎บริษัทฯ เป็นผู๎ดาเนินการ
รายได๎สํวนใหญํของสายธุรกิจ
EIT มาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งทางสายธุรกิจ EIT จะเข๎าไปทา
การประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให๎พนักงาน Pre-Sale เข๎าไปทาแนะนาทางด๎านเทคนิค และระบบใหมํ ๆ ให๎กับลูกค๎า
เพื่อให๎ลูกค๎าเล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช๎ระบบตําง ๆ ในการทางาน จากนั้นหากลูกค๎ามีความสนใจสินค๎า
และบริการ ทางสายงานจะจัดสํงพนักงานขายเข๎าไปเจราจาตํอรองด๎านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวด
ราคาหรือปิดงานตํอไป โดยมีเป้าหมายสัดสํวนรายได๎จากลูกค๎าภาคราชการและรัฐวิสาหกิจร๎อยละ 70 และภาคเอกชน
ร๎อยละ 30 และโครงการที่บริษัทฯ ประมูลงานได๎คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 75 ของโครงการทั้งหมดที่เข๎ารํวมประมูล
กลุ่มลูกค้า
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม
3.

สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
70
30
100

3.2.2 ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ตลาดรวมของธุรกิจสารสนเทศในประเทศไทย

1 ตลาดฮาร์ดแวร์
2 ตลาดซอฟต์แวร์
3 ตลาดบริการด๎านคอมพิวเตอร์
ตลาดรวมธุรกิจไอที

มูลค่า (ล้านบาท)
2551
2552/F
75,720
75,743
62,937
66,117
24,981
28,521
223,506
236,912

อัตราเติบโต (มูลค่า Y/Y (%))
2550/2551
2551/2552
11.1
0.0
11.2
5.1
17
14
11.9
6

ที่มา : จัดทาโดยสานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหํงชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหํงชาติ (ซิป้า) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(ATCI) ได๎จัดให๎มีการสารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Telecommunication
Technology : ICT) ของประเทศไทยปี 2551-52 ขึ้น โดยมอบให๎เนคเทครํวมกับสานักงานสถิติแหํงชาติทาการสารวจเพื่อ
ประเมินมูลคําตลาด ICT ซึ่งครอบคลุม 4 ตลาดหลักคือ ตลาดฮาร์ดแวร์ ตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดบริการด๎านคอมพิวเตอร์
และตลาดอุปกรณ์ด๎านสื่อสาร
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ผลการสารวจตลาด ดังแสดงในตาราง พบวํา ตลาด IT มีมูลคํากวํา 2.3 แสนล๎านบาท (236,506 ล๎านบาท)
โดยตลาดฮาร์ดแวร์ถือครองสํวนแบํงสูงที่สุดอยูํที่ร๎อยละ 31.97 ในขณะที่ตลาดซอฟต์แวร์มีอัตราอยูํที่ร๎อยละ 28 ในสํวนของ
ตลาดบริการด๎านคอมพิวเตอร์มีอัตราอยูํที่ร๎อยละ 12 ซึ่งมีการสารวจกลุํมธุรกิจใน 5 กิจกรรม ได๎แกํ การให๎เชําคอมพิวเตอร์
การให๎คาปรึกษาด๎านฮาร์ดแวร์ การให๎บริการด๎านการประมวลผลข๎อมูล การให๎บริการกิจกรรม ที่เกี่ยวกับฐานข๎อมูล และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ โดยตลาดด๎านการบริการ (Service)เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
บริษัท
ฯ มีความเชื่อมั่นวําธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยํางตํอเนื่องใน 10 ปี
ที่ผํานมามีอัตราการเติบโตอยูํในชํวงร๎อยละ 15 -25 ตํอปีอยํางสม่าเสมอและมีโอกาสที่เติบโตสูงตํอไปในอนาคต จะเห็นได๎
จากจานวนคอมพิวเตอร์ตํอประชากรของประเทศไทยยังอยูํในระดับที่ต่าคือ ร๎อยละ 10 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน
มาเลเซีย และเกาหลี อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริมธุรกิจนี้อยํางชัดเจนจากการตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการที่รัฐบาลได๎จัดทาแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยมุํงเน๎นให๎รัฐบาลและเอกชน
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกระทรวง ทบวง กรม ตําง ๆ เพื่อเป็นโครงการนารํอง
เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที โดยมีโครงการหลัก เชํน เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด๎านภาครัฐหรือโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government), เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด๎านการพาณิชย์ (e-Commerce), การพัฒนาด๎าน
อุตสาหกรรม (e-Industry), การศึกษา (e-Education) และด๎านสังคม (e-Society)และนอกจากนี้ยังสนับสนุนสินค๎า
ซอฟต์แวร์เป็นสินค๎าหลักหนึ่งในห๎าของประเทศไทยจึงเป็นเครื่องยืนยันได๎วําตลาดรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะยังคงมีแนวโน๎มที่จะเติบโตอยํางตํอเนื่องตํอไป
ภาวะการแข่งขันของสายที่ปรึกษาและรวบรวมระบบ (EIT)
ในปัจจุบันองค์กรตําง
ๆ ให๎ความสาคัญในการใช๎ไอทีเข๎าไปเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญํ ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะใช๎บริการจากผู๎ชานาญธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์
มากขึ้น เพื่อลดคําใช๎จํายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในองค์กรตนเอง นอกจากนี้ ในด๎านผู๎ผลิตก็มีการพัฒนา
สินค๎าและเทคโนโลยีใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ๎นตลาดและตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ที่มีความต๎องการ
ระบบที่จะสามารถชํวยทางานและสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันเชิงธุรกิจ
ซึ่งนับเป็นโอกาสสาหรับสายธุรกิจ EIT
ในการขยายธุรกิจ ทาให๎แนวโน๎มของธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีอยําง
ตํอเนื่อง ภาวะการแขํงขันในปัจจุบันคํอนข๎างสูง โดยมีบริษัทคูํแขํงซึ่งทาธุรกิจและมีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่ใกล๎เคียงกัน
ได๎แกํ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุ๏ป จากัด บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จากัด
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต๎น ซึ่งแตํละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด๎าน
ตํางกันไปโดยที่บริษัท ฯ มีจุดแข็งในด๎านประสบการณ์ในธุรกิจที่มีกวํ า 25 ปี ทาให๎เข๎าใจความต๎องการของลูกค๎า เข๎าใจใน
ธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในระบบงานของลูกค๎าและมีประวัติการทางานซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ภาครัฐบาลกาหนด
ทาให๎บริษัทฯ ได๎เปรียบในเชิงการแขํงขันสามารถมีลูกค๎าเพิ่มมากขึ้น
3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากสายธุรกิจ EIT ดาเนินงานโดยให๎คาปรึกษาและรวบรวมระบบให๎กับลูกค๎า ดังนั้น วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นสํวนหนึ่งของขั้นตอนในการทางานขั้นตอนที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สายธุรกิจ EIT จะทาการสั่งซื้อสินค๎าที่ต๎องรวบรวมให๎กับลูกค๎าเมื่อได๎รับการสั่งซื้อจากลูกค๎าแล๎ว โดยไมํมี
การเก็บสินค๎าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแบํงได๎เป็นดังนี้
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดสั่งซื้อจากคูํค๎า (Partner) ในประเทศไทย เชํน คอมพิวเตอร์
สํวนกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ อุปกรณ์สารองข๎อมูล เป็นต๎น โดยบริษัทคูํค๎าที่สาคัญ เชํน บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร์ จากัด เป็นต๎น
ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแทนจาหนํายเอง จะจัดหาโดยการติดตํอเป็นผู๎แทนของซอฟต์แวร์
นั้น ๆ โดยจํายคําสัญญาการเป็นตัวแทนจาหนํายให๎กับบริษัทผู๎ผลิต
โดยจํายคําลิขสิทธิ์ตามยอดขาย หากต๎องการ
ผู๎เชี่ยวชาญในการพัฒนาและติดตั้ง บริษัทฯ จะนาสายธุรกิจ ISD(International Software Development) มาพัฒนาและติดตั้ง
การให้บริการ มีการให๎บริการด๎วยตนเองหรือมีการใช๎ผู๎เชี่ยวชาญจากผู๎ผลิตรํวม รวมถึงการซื้อบริการตํอ
จากผู๎ให๎บริการอื่น (Outsource) โดยสายธุรกิจ EIT มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ทาซื้อบริการตํอ คือ ราคาและ
ความชานาญสาหรับงานนั้น ๆ
สาหรับบุคลากรของสายธุรกิจ EIT ที่ผํานมามีบุคลากรผู๎มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ที่อยูํกั บ
บริษัท ฯ มาอยํางยาวนานและสามารถให๎คาแนะนาและพัฒนาพนักงานรุํนใหมํ ๆ เพื่อให๎สามารถทางานให๎กับบริษัท ฯ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสายธุรกิจ EIT สามารถจัดหาบุคลากรได๎จากในสายอุตสาหกรรมไอที
ทั่วไปและจากการพัฒนาผู๎สาเร็จการศึกษาใหมํ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข๎องกัน ในปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 20 คน
โดยบุคลากรมีประกาศนียบัตรผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีจากบริษัทเจ๎าของสินค๎า
และผู๎เชี่ยวชาญด๎านผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ทั้งด๎านการออกแบบ ด๎านเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดอีกด๎วย
โดยทั่วไป การประมูลงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในขั้นตอนแรกจะต๎องมีการวางหนังสือค้าประกัน
การประมูลงาน (Bid Bond) เพื่อทาการประมูลงาน หลังจากนั้นเมื่อได๎รับการเซ็นสัญญาแล๎ว บริษัท ฯ จะต๎องนาหนังสือ
ค้าประกันการรับเงินลํวงหน๎า (Advance Payment Bond) มาค้าประกัน โดยที่บริษัท ฯ จะได๎รับเงินประมาณร๎อยละ 10-15
ของโครงการเพื่อนามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และทางบริษัท ฯ จะต๎องวางหนังสือค้าประกันสัญญา (Performance Bond)
เพื่อรับประกันวําบริษัท ฯ จะทางานจนเสร็จสิ้นโครงการซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย 6 เดือนถึง 2 ปี หลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล๎ว
บริษัทฯ อาจจะต๎องวางหนังสือค้าประกันผลงาน (Retention Bond) เพื่อรับประกันผลงานตํอไปอีกประมาณ 1-2 ปี ขึ้นกับ
ความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งทาให๎บริษัท ฯ ต๎องการเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการขยายงานและ
ประมูลโครงการที่มีมูลคํามากขึ้น
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3.4 สายธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ (Authorized Replicator Business Department : AR)
3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายธุรกิจ AR ดาเนินงานภายใต๎บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์ให๎กับ Microsoft
ประเภทรับจ๎างผลิต OEM ของ Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัท ฯ เป็นผู๎จัดหาวัตถุดิบ จัดทาโปรแกรมที่ได๎รับจาก Microsoft
จากนั้นสํงโปรแกรมไปให๎โรงงานที่ได๎รับอนุญาตจาก Microsoft เป็นผู๎ลงโปรแกรมใสํแผํนซีดี แล๎วนาแผํนซีดีนั้นกลับมาปิด
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) ที่ทาจากเทคโนโลยีของ Microsoft โดยเฉพาะ และใช๎เครื่องจักร
ที่ Microsoft กาหนด ซึ่งการใสํรหัสลงในฉลากรักษาความปลอดภัยนี้ถือเป็นขั้นตอนในการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ หากไมํมีรหัส
จะไมํสามารถใช๎โปรแกรมได๎ หลังจากนั้นทาการบรรจุหีบหํอและจาหนําย ปัจจุบันทางสายธุรกิจ AR เป็นผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์
ให๎กับ Microsoft แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทยมานานกวํา 16 ปี
นอกจากการบริการรับจ๎างผลิตซ้าซอฟต์แวร์ให๎กับลูกค๎าแล๎ว สายธุรกิจ AR ยังให๎บริการทางด๎านงานพิมพ์
เครื่องหมายหรือตราสินค๎าบนวัตถุผิวโค๎ง เชํน แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด แก๎วหรือพลาสติก ตามที่ลูกค๎ากาหนด เป็นต๎น และมีการ
ให๎บริการทาเมนูภาษาไทย (Localization) สาหรับกล๎องดิจิตอลแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอีกด๎วย
3.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สัดสํวนรายได๎ของทางสายธุรกิจ AR ในปี 2552 สํวนใหญํมาจากการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 97.7 ในขณะที่งานพิมพ์เครื่องหมายหรือตราสินค๎าบนวัตถุผิวโค๎งมีการเติบโตที่ลดลง
เล็กน๎อย โดยมีสัดสํวนร๎อยละ 1.5 และการให๎บริการทาเมนูภาษาไทยสาหรับกล๎องดิจิตอล นั้นมีสัดสํวนร๎อยละ 0.8 ซึ่งมี
การหยุดสายการผลิตในสํวนนี้ตั้งแตํไตรมาสแรกของปีที่ผํานมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้น ทางสาย
ธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุํงเน๎นงานทางด๎านการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ Microsoft เป็นหลัก โดยมุํงเน๎นขยายตลาด
ออกไปยังตํางประเทศในภูมิภาคใกล๎เคียง สํวน สายผลิตภัณฑ์การพิมพ์บนวัตถุผิวโค๎ง นั้นจะเป็นตลาดเฉพาะสาหรับ
คีย์บอร์ดที่ผลิตเป็นจานวนน๎อย จึงไมํมีการเติบโตมากนักอันเนื่องมาจากการให๎บริการที่บริษัทฯให๎กับลูกค๎าในสํวนนี้จะเน๎น
การแก๎ไขปัญหาสาหรับคีย์บอร์ดที่ยังไมํได๎พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยบนแป้นพิมพ์ที่นาเข๎าจากตํางประเทศ ที่หากมีจานวน
มากผู๎ผลิตตั้งต๎นมักจะพิมพ์มาให๎แล๎ว สาหรับนโยบายด๎านลูกค๎า จะ เน๎นการผลิตได๎อยํางรวดเร็ว มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
ตามที่ลูกค๎ากาหนด มีบริการหลังการขาย นอกจากนี้ สายธุรกิจ AR ได๎จัด ให๎มีขั้นตอนการทางานอยํางเป็นระบบ รวมถึงมี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ได๎มาตรฐาน และมีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจจากลูกค๎าอยําง
สม่าเสมอ โดยโรงงานที่ผลิตเป็นโรงงานที่ได๎มาตรฐานผํานการตรวจสอบ ทั้งจาก Microsoft และบริษัทผู๎ให๎การรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9000:2000
3.4.2.1

การตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
สายธุรกิจ AR เน๎นการให๎บริการผลิตสินค๎าและการให๎บริการที่มีคุณภาพสูงโดยทางสายธุรกิจ AR ได๎รับ
การอัพเกรดใบรับรองด๎านคุณภาพจาก ISO 9002 version 1994 เป็น ISO 9000:2000 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็น
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มาตรฐานของ NAC (National Accreditation Council) และ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) โดยได๎รับ
การรับรองมาตรฐานครอบคลุมทุกสํวนการผลิตทั้งในด๎านการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์และด๎านวัสดุหีบหํอ (Duplication
of license software and computer packing accessories) รวมถึงการสกรีนเครื่องหมายบนวัตถุผิวโค๎ง (PAD Printing)
ด๎วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Evaluation) จาก Microsoft จนได๎รับรางวัล
Commitment to Excellence ประจาปี 2004 และได๎รางวัล System Builder Channel AR Performance Award ทุกเดือน
ตลอดปี 2550-2551 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและความพึงพอใจของ Microsoft ที่มีตํอบริษัทได๎เป็นอยํางดี
ทางสายธุรกิจ AR มีการสารวจระดับความพึงพอใจของลูกค๎า (Customer Satisfaction Level) ทุกปี โดย
ทาแบบสอบถามไปถึงลูกค๎าโดยตรงเพื่อให๎คะแนนในหัวข๎อตําง ๆ ที่ทางสายธุรกิจ AR คาดวําเป็นปัจจัยสาคัญ เชํน
คุณภาพสินค๎า ราคา การจัดสํงและการให๎บริการ เป็นต๎น เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให๎ลูกค๎า
มีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการสารวจตลอดปี 2552 ที่ผํานมาพบวํา ลูกค๎ามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก
เฉลี่ยถึงร๎อยละ 92
เนื่องจากสายธุรกิจ AR ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ Microsoft ซึ่งขายให๎กับลูกค๎า
ตามที่ Microsoft เป็นผู๎กาหนดให๎ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู๎มอบหมายนโยบายให๎กับ
Microsoft ประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศ เพื่อให๎เป็นผู๎กาหนดนโยบายทางด๎านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหมํ
รวมถึงการปราบปรามซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น นโยบายการตลาดสํวนใหญํจะถูกกาหนดโดย Microsoft
โดยหากในปีใด ทาง Microsoft มีนโยบายการปราบปรามซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อยํางเข๎มงวด ก็จะสํงผลให๎รายได๎ของ
สายธุรกิจโตตามไปด๎วย ในขณะเดียวกัน สาหรับผลิตภัณฑ์หรือรุํนสินค๎าของ Microsoft ซึ่งมีออกมาใหมํเป็นระยะเพื่อ
กระตุ๎นและตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สายธุรกิจ AR ก็จะได๎รับความไว๎วางใจให๎เป็นผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์เหลํานั้น
ทาให๎สายธุรกิจ AR สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได๎หลากหลายและมียอดขายเพิ่มขึ้น อยํางเชํน ในชํวงปลายปี พ.ศ. 2552 นี้
ทาง Microsoft ได๎ออกผลิตภัณฑ์ใหมํในตระกูล Windows 7 ที่มีขีดความสามารถสูง และใช๎งานงําย ตลอดจนการลด
ข๎อจากัดของสภาพแวดล๎อมด๎านโปรแกรมประยุกต์ และระบบควบคุมและวางแผนด๎านทรัพยากรขององค์กร ที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น
(2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต
บริษัท ฯ มีการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft กาหนด ในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณของเสีย
โดยรวมต่ากวํา 200 PPM (200 ชิ้นตํอ 1,000,000 ชิ้น) เชํนเดิม ซึ่งของเสียในการผลิต เชํน กาวเปื้อนบนแผํนซีดี หรือ ฉลาก
กันปลอมหรือบรรจุภัณฑ์ไมํสมบูรณ์ เป็นต๎น โดยในปี พ.ศ. 2552 ยังคงเป้าหมายที่จะลดของเสียลงให๎ต่ากวํา 200 PPM
เนื่องจากในชํวงปลายปี 2552 ที่ได๎มีการเปลี่ยนแปลงขบวนการใหมํบางสํวนโดยเฉพาะอยํางยิ่งผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์
เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ทาให๎ขั้นตอนการผลิตอาจยุํงยากขึ้นมาบ๎าง ซึ่งอาจสํงผลให๎เกิดของเสียเพิ่มขึ้นในชํวงดังกลําว
ได๎ จึงมิได๎ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากปีที่ผํานมา โดยปัจจัยสาคัญ คือ พนักงานที่เกี่ยวข๎องในแตํละขบวนการจะต๎องได๎รับการ
ฝึกอบรมให๎เข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได๎อยํางถูกต๎อง รวมทั้งมีการปรับปรุงขบวนการในการผลิต
ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสํงผลให๎การทางานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น ในขณะที่ของเสียลดลง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได๎ดาเนินการตามแผนการลดต๎นทุนวัตถุดิบลง โดยยังคงเป้าหมายไว๎ที่ 3% ตํอจากปีที่ผํานมา ทั้งนี้ ในปี 2552
สามารถทาได๎ 4.89% ซึ่งเป็นผล จากการวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนจัดการวัตถุดิบอยํางมีประสิทธิภาพ โดยความ
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พยายามรวบการสั่งซื้อให๎มีปริมาณมากตํอครั้ง และการเจรจาตํอรองด๎านราคากับ Supplier ทาให๎มีความประหยัดตํอขนาด
สูง ทั้งนี้ ทุกเป้าหมายมีการติดตามและจัดเก็บเป็นดัชนีชี้วัด (KPI) อยํางตํอเนื่อง เป็นระบบ และสอดคล๎องกับนโยบาย
โดยรวมของบริษัทฯ ทาให๎มั่นใจได๎วําปีตํอๆไป ต๎นทุนการผลิตจะสามารถลดลงได๎อยํางแนํนอน
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
สาหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทางสายธุรกิจ AR จะจาหนํายให๎เฉพาะลูกค๎าที่ Microsoft เป็นผู๎กาหนดให๎
เทํานั้น โดยแบํงลูกค๎าออกเป็น 2 กลุํม คือ
(1) DSP (Delivery Service Partner) คือบริษัทที่เป็นตัวแทนกระจายสินค๎าของ Microsoft ซึ่งใน
ประเทศไทยมี 2 บริษัท โดย DSP เหลํานี้จะขายสินค๎าให๎กับกลุํมลูกค๎าหลัก 2 กลุํมคือ กลุํมบริษัทผู๎ผลิตคอมพิวเตอร์ใน
ประเทศ (PC OEMers) ที่ไมํได๎ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft และกลุํมองค์กรตําง ๆ ที่ต๎องการซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต๎องของ Microsoft โดยในปี 2552 สายธุรกิจ AR มีสัดสํวนรายได๎จาก DSP ประมาณร๎อยละ 95
(2) บริษัทผู๎ผลิตคอมพิวเตอร์ ในประเทศ (PC OEMers) ที่ได๎ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft USA ซึ่ง
ในปัจจุบันมีลูกค๎าที่ Microsoft เป็นผู๎กาหนดจานวน 2 บริษัท โดยในปี 2552 มีสัดสํวนรายได๎จากลูกค๎ากลุํมนี้ ร๎อยละ 5
สํวนงานด๎านการพิมพ์เครื่องหมายหรือตราสินค๎าบนวัตถุผิวโค๎ง สํวนใหญํเป็นการให๎บริการกับกลุํมของ
ลูกค๎า Microsoft เชํน งานการพิมพ์ตัวหนังสือภาษาไทยลงบนแป้นพิมพ์ เป็นต๎น นอกจากนี้ อาจจะมีลูกค๎าเพิ่มเติม คือ
ผู๎ผลิตเครื่องภายในประเทศที่ต๎องการพิมพ์ตราสินค๎าของตัวเอง
3.4.2.2 ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาวะการแข่งขัน
ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของ Microsoft เป็นสินค๎าที่มีผู๎ใช๎งานสูงสุดในตลาด
ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย และเนื่องจากทางสายธุรกิจ AR ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ Microsoft เพียง
รายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น ปัจจุบันบริษัท ฯ ครองตลาด 100 % สาหรับสินค๎าที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต๎อง อยํางไรก็ตาม ลูกค๎า
ในประเทศไทยมีทางเลือกที่จะซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตซ้าซอฟต์แวร์ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ได๎รับอนุญาตจาก Microsoft
คือ บริษัท International Press Softcom Limited และ Mentor Media Limited แตํสายธุรกิจ AR มีความได๎เปรียบทางด๎าน
สถานที่ตั้งโรงงานผลิตซ้า และบรรจุหีบหํอที่อยูํในประเทศไทย ทาให๎ไมํต๎องเสียคําขนสํงจากตํางประเทศและไมํมีคําภาษี
อากรสาหรับการนาเข๎าจากตํางประเทศ อีกทั้ง ตั้งแตํ ปี 2550 ไมโครซอฟต์ ได๎มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการธุรกิจ และ
การชาระคําลิขสิทธิ์ของกลุํม DSP ซึ่งจะทาให๎บริษัทในกลุํม DSP นี้สต๏อคสินค๎าน๎อยลง จะทาให๎ปริมาณการสั่งซื้อในแตํละ
ครั้งลดลง และสํงผลให๎ คําขนสํงตํอหนํวยสูงขึ้นอีกหากนาเข๎าจากตํางประเทศ อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ มีคูํแขํงทางอ๎อมที่
สาคัญ คือ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาที่ถูกกวําและครองสํวนแบํงการตลาดประมาณร๎อยละ 80
แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตซ้าซอฟต์แวร์
จากการที่ซอฟต์แวร์ที่ผลิตซ้าเป็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซึ่งผลิตให๎กับ OEMERS และ DSP โดยตรง เป็นซอฟต์แวร์ที่ครองสํวนแบํงการตลาดอันดับหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณา
ยอดขายซอฟต์แวร์จึงสามารถพิจารณาได๎จากยอดขายของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จาหนํายในประเทศเป็นหลัก
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โดยในชํวงปี 2545 – 2551 มีอัตราการเติบโตของตลาดพีซีไมํต่ากวําปีละ 10-20% ยกเว๎นปี 2552 ที่ทั่วโลกประสบภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ สํงผลให๎ชํวงต๎นปี มีอัตราการเติบโตติดลบ อยํางไรก็ตามจากแนวโน๎มเศรษฐกิจชํวงปลายปีมีสัญญาณบวก
ทั้งจากงบประมาณภาครัฐและความแรงของ Windows 7 ทาให๎สามารถประมาณการได๎ วําในปี 2553 อัตราการเติบโตก็จะ
อยูํในราว 10-20% ขึ้นไป ซึ่งจะสํงผลให๎การเติบโตของหนํวยงานผลิตซ้าซอฟต์แวร์มีการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่องเชํนกัน
นอกจากนั้น ในชํวงปลายปี 2552 ทางภาครัฐได๎มีมาตรการในการปราบปรามซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ทา
ให๎ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลําวลดลงอยํางมีนัยสาคัญซึ่งจะสํงผลดีตํอตลาดซอฟต์แวร์และธุรกิจผลิตซ้าซอฟต์แวร์ของ
สายธุรกิจ AR โดยรวม
3.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางสายธุรกิจ AR เป็นผู๎รับจ๎างผลิตซ้าซอฟต์แวร์ให๎กับMicrosoft และสายธุรกิจ ISD โดยมีขั้นตอนการทางาน
และการจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1
Microsoft

2
สายธุรกิจ AR

โรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft

3
4

ลูกค้าของสายธุรกิจ AR

1. Microsoft เป็นผู๎สํงโปรแกรมต๎นฉบับให๎กับทางสายธุรกิจ AR และทางสายธุรกิจ AR เป็นผู๎จัดทา
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) และจัดหาวัตถุดิบสํวนตําง ๆ ที่เหลือ เชํน แผํนซีดี กลํองพลาสติก
และหีบหํอ เป็นต๎น เพื่อประกอบเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปตามความต๎องการของลูกค๎า
2. สายธุรกิจ AR เป็นผู๎จัดสํงโปรแกรมให๎กับโรงงานประเทศสิงคโปร์ที่ได๎รับอนุญาตจาก Microsoft
ให๎เป็นผู๎ลงโปรแกรมลงแผํนซีดีหรือโรงงานที่ไว๎วางใจเป็นผู๎ลงโปรแกรมใสํแผํนซีดี
3. โรงงานที่ลงโปรแกรมสํงแผํนซีดีกลับมาที่สายธุรกิจ AR เพื่อทาการผลิตซ้าซอฟต์แวร์โดยการปิด
ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบหํอ และตรวจสอบคุณภาพกํอนสํงสินค๎าให๎ลูกค๎า
4. สายธุรกิจ AR สํงโปรแกรมสาเร็จรูปให๎กับลูกค๎า
ปัจจุบันโรงงานการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ตั้งอยูํบนถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา
4 ชั้น โดยมีชุดสายการผลิตสั่งซื้อโดยตรงจาก Microsoft คือ เครื่องพิมพ์ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on
Demand) จานวน 1 สายการผลิต
สํวนเครื่องจักรที่สั่งซื้อในประเทศ ได๎แกํ เครื่องอบหํอสินค๎าจานวน 2 เครื่อง และเครื่องสกรีนบนวัตถุผิวโค๎ง
2 เครื่อง โดยมีบุคลากรในสายธุรกิจ AR ทั้งหมด 10 คน มีกาลังการผลิตซอฟต์แวร์และปริมาณการผลิตจริงมีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้นทุกปีตามความต๎องการของตลาด ดังแสดงในตาราง
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หัวข้อ
กาลังการผลิต (จานวนแผํน)
ปริมาณการผลิตจริง (จานวนแผํน)

ปี 2549
260,000
132,106

ปี 2550
260,000
164,963

ปี 2551
260,000
198,443

ปี 2552
260,000
179,833

สาหรับนโยบายการผลิตที่สาคัญคือ
เมื่อได๎รับคาสั่งซื้อของผู๎แทนจาหนํายที่ได๎รับการแตํงตั้งจาก
Microsoft แล๎วจึงจะทาการผลิต และทาการจัดสํงภายใน 1-2 วัน สาหรับสินค๎าที่มีสายการผลิตอยูํแล๎ว สํวนสินค๎าที่ไมํมี
สายการผลิต เชํน ผลิตภัณฑ์ใหมํจะกาหนดเสร็จภายใน 7 วัน
การจัดหาวัตถุดิบ จะแบํงออกเป็น 2 สํวน สํวนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสูงป้องกันการปลอมแปลง
ต๎องสั่งซื้อจากผู๎ขายที่ Microsoft เป็นผู๎กาหนดให๎เทํานั้น ได๎แกํ
 แผํนซีดี มีการสั่งซื้อจากบริษัท 2 บริษัท คือ บริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ 1 บริษัท และบริษัทในประเทศ
ญี่ปุ่น 1 บริษัท
 ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยูํที่ประเทศ
อังกฤษ โดยติดตํอผํานสานักงานสาขาในมาเลเซีย
สํวนวัตถุดิบที่ไมํจาเป็นต๎องซื้อจากผู๎ผลิตที่ Microsoft กาหนด ได๎แกํ สิ่งพิมพ์และหีบหํอ โดยจะสั่งซื้อจาก
ภายในประเทศไทย โดยมีสัดสํวนต๎นทุนของวัตถุดิบในปี พ.ศ. 2549 - 2552 แสดงดังตารางด๎านลําง
(หนํวย : ร๎อยละ)
วัตถุดิบ
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม+แผํนซีดี+สิ่งพิมพ์
90
90
90
90
เชํน แผํนพับ คูํมือ
อื่น ๆ
10
10
10
10
รวม
100
100
100
100
ทั้งนี้ สัดสํวนของการซื้อวัตถุดิบจากแหลํงวัตถุดิบ จากตํางประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2549 - 2552
เป็นดังนี้
แหล่งที่มาวัตถุดิบ
ตํางประเทศ
ในประเทศ
รวม

ปี 2549
70
30
100

ปี 2550
70
30
100

ปี 2551
70
30
100

(หนํวย : ร๎อยละ)
ปี 2552
70
30
100

หมายเหตุ สัดสํวนการพึ่งพาวัตถุดิบจากตํางประเทศใน ชํวง 4 ปีที่ผํานมา มีสัดสํวนคงที่ และจะยังคงมี
แนวโน๎มเชํนนี้ตํอไปในปีหน๎า เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอยํางยิ่ง Windows 7 ยังคงรูปแบบของผลิตภัณฑ์
คล๎ายคลึงกับ Windows Vista และ Windows XP ที่เพิ่งยกเลิกสายการผลิตไปเมื่อกลางปีที่ผํานมา

ส่วนที่ 2 หน้ำ 44

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2552 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

3.4.4 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจการผลิตซ้าซอฟต์แวร์
(1) สัญญาระหวํางบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กับ
บริษัท
MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล
รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
คูํสัญญา บริษัท
MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5000027846
วันเริ่มต๎นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2551
ระยะเวลาของสัญญา
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2553
คําตอบแทน
ไมํมี
สาระสาคัญ
เป็นสัญญาที่ระบุข๎อตกลงในการผลิตซ้าซอฟต์แวร์และการให๎บริการทั่วไปไมํเกี่ยวข๎องกับ
ชํองทางการจัดจาหนําย โดยชํองทางการจัดจาหนํายจะถูกแยกสัญญาออกเป็น 2 กลุํม
ตามรายละเอียดของสัญญา 2 ฉบับข๎างลําง
(2) สัญญาระหวํางบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กับ
บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล
รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
คูํสัญญา บริษัท
MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5160640024
วันเริ่มต๎นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2552
ระยะเวลาของสัญญา
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2553
คําตอบแทน
ไมํมี
สาระสาคัญ
1. เป็นผู๎ผลิตเฉพาะสินค๎าประเภท OEM ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยขายให๎แกํกลุํมลูกค๎าที่เป็นผู๎ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได๎รับ
อนุญาตโดยตรงจากไมโครซอฟต์ (
Name Account) ที่อยูํในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สํวนการขายวัตถุดิบ
สามารถขายให๎กับผู๎ผลิตประเภทเดียวกันในตํางประเทศได๎
2. กรณีฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity ,COA) หาย ในขณะที่ยัง
อยูํในความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะต๎องชดใช๎ให๎ไมโครซอฟต์ฉลากละ US$ 50 ทุกกรณี
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(3) สัญญาระหวํางบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กับ
บริษัท
MICROSOFT LICENSING, GP
บริษัท บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล
รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
คูํสัญญา บริษัท
MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5160640025
วันเริ่มต๎นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2552
ระยะเวลาของสัญญา
สิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2553
คําตอบแทน ไมํมี
สาระสาคัญ
1. เป็นผู๎ผลิตเฉพาะสินค๎าประเภท OEM ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยขายให๎แกํกลุํมลูกค๎าที่เป็นผู๎กระจายสินค๎า
DSP ที่ได๎รับอนุญาต
จากไมโครซอฟต์ ( Delivery Service Partner) ที่อยูํในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียทั้งหมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สํวนการขายวัตถุดิบสามารถขาย
ให๎กับผู๎ผลิตประเภทเดียวกันในตํางประเทศได๎
2. กรณีฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity ,COA) หาย ในขณะที่ยัง
อยูํในความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะต๎องชดใช๎ให๎ไมโครซอฟต์ฉลากละ US$ 50 ทุกกรณี
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3.5 ธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้าไอทีประเภท Professional Products
(Professional Products Distribution Business Department : PD)
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ชํองทางธุรกิจในตลาดสร๎างมูลคําเพิ่ม (Value added) เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและตํอเนื่อง ที่ผํานมา
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด (ITDC) โดยฝ่าย Professional Products Distribution Business Department (PD) ได๎
ดาเนินธุรกิจด๎านการจัดจาหนํายสินค๎าไอทีและอุปกรณ์เครือขํายสาหรับตลาดลูกค๎าองค์กร (Corporate Customer) เน๎น
เนื้อหาของธุรกิจเพื่อให๎เกิดการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและขั้นตอนการจัดจาหนํายมาโดยตลอดโดยเน๎นการให๎บริการ
สนับสนุนกํอนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดพรํองให๎กับดีลเลอร์เชํน ตลอดจนสร๎างการบริการและโซลูชั่น
ใหมํๆ การให๎ข๎อมูลสินค๎าทั้งข๎อมูลเทคนิคและข๎อมูลเฉพาะของสินค๎า (Technical Information and Specification) การ
รํวมกับดีลเลอร์ในการนาเสนอสินค๎าและปิดการขาย การให๎คาปรึกษา (Consultancy) การทาโซลูชั่นที่เหมาะกับกลุํมลูกค๎า
แตํละอุตสาหกรรม การออกแบบระบบ (System Design) การให๎การสนับสนุนในด๎านอุปกรณ์และบุคลากรในการทดสอบ
การใช๎งานสินค๎า (Proof of Concept or Product Testing) การมีสต็อคสินค๎าเพื่อลดระยะเวลาการสํงสินค๎าให๎กับลูกค๎า
การบริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน การให๎การอบรมด๎านเทคนิคของสินค๎าเป็นภาษาไทยให๎แกํดีลเลอร์และลูกค๎า การ
แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินค๎าและโซลูชั่น การบริการการซํอมบารุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในชํวงเวลาการซํอม
อุปกรณ์เป็นต๎น การบริการบริษัทเน๎นการบริการที่สมาเสมอและตํอเนื่อง ในปีนี้บริษัทได๎ปรับและจัดกลุํมสินค๎าที่จาหนําย
ให๎เหมาะกับสภาพตลาดดังนี้
- สินค๎ากลุํมระบบอุปกรณ์เครือขํายและอุปกรณ์เครือขํายโครงสร๎างพื้นฐาน
(Networking and Network Infrastructure)
- สินค๎ากลุํมระบบการสื่อสารไร๎สายที่เน๎นเรื่องความปลอดภัย (Secured Wireless Solution)
- สินค๎ากลุํมระบบความปลอดภัยข๎อมูลไอที (IT Security)
- สินค๎ากลุํมระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ/สมรรถภาพให๎เครือขําย
(Network Performance Improvement Solution)
- สินค๎ากลุํม Virtualization and Application Delivery System
- สินค๎าด๎านบริการหลังการขาย เชํนการติดตั้ง การอบรม และดูแลรักษาอุปกรณ์
นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเพื่อสนับสนุนการขาย เชํน
-

การอบรมด๎านเทคนิคให๎กับดีลเลอร์
การให๎คาปรึกษาและออกแบบระบบ
การบริการชํวยหาสินค๎าเพื่อเติมแกํระบบที่นาเสนอให๎ครบถ๎วนตามความต๎องการลูกค๎า
บริการด๎านการสนับสนุนด๎านเทคนิคกํอนการขายและการสาธิตสินค๎า (PoC)
การรํวมทาการตลาดกับดีลเลอร์
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โดยมีรายละเอียดสินค๎าและบริการดังนี้
3.5.1.1 สินค้ากลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Networking
and Network Infrastructure)
ผลิตภัณฑ์กลุํมนี้ประกอบด๎วยอุปกรณ์เครือขํายพื้นฐาน ได๎แกํ
1) Enterasys Networks
เป็นอุปกรณ์เครือขํายประเภท Switch และระบบการบริหารอุปกรณ์เครือขําย และอุปกรณ์ระบบ
ตรวจจับและรักษาความปลอดภัยของระบบไอที Enterasys Networks วางตาแหนํงสินค๎าของตนเองเป็น Secured
Network Solution โดยเน๎นการเป็นระบบเครือขํายที่เพรียบพร๎อมด๎วยระบบรักษาความปลอดภับของเครือขําย โดยระบบจะ
ประกอบด๎วย
1.1) Switch ซึ่งมีตั้งแตํ Edge Switch, Distribution Switch และ Core Switch โดยที่
Edge Switch และ Distribution Switch ของ Enterasys มีความสามารถในการตรวจและดักจับการเข๎าเครือขํายและการ
บุกรุกในระดับ Port ของ Switch
2.2) ระบบบริหารเครือขําย (Policy Based Network Management) เป็นหัวใจของการ
สร๎างความปลอดภัยให๎กับเครือขํายโดยกาหนดกลุํมของทรัพยากร (Network Resources) กาหนดกลุํมของผู๎ใช๎งานตาม
หน๎าที่หรือลักษณะการทางาน (Role หรือ Function) และกาหนดนโยบายในการเข๎าถึงอุปกรณ์แตํละกลุํมหรือแตํละตัว
สาหรับกลุํมลูกค๎าแตํละกลุํมซึ่งแตํละกลุํมนั้นหากเป็นผู๎ใช๎งานก็สามารถกาหนดเป็นรายบุคคลหรือสาหรับทรัพยากรนั้นก็
สามารถกาหนดเป็นรายอุปกรณ์ก็ได๎ และทาหน๎าที่บริหารจัดการการทางานและตรวจตราสถานะภาพการทางานของ
อุปกรณ์ที่อยูํในเครือขําย
2) ระบบสายสํงสัญญาณและระบบจัดการของ CommScope
มีผลิตภัณฑ์ชื่อ Systimax เป็นระบบสายสํงสัญญาณคุณภาพสูง ได๎แกํสาย Ethernet CAT5E,
CAT6, CAT6A และ Fiber optic นอกจากนี้ยังมี I-Patch และ VisiPatch ซึ่งเป็นระบบบริหารอุปกรณ์สายสัญญาณ
(Cabling Monitoring & Management System) ที่จะชํวยให๎ผู๎บริหารระบบสามารถตรวจสอบเส๎นทางและสถานะของ
สายสัญญาณจากตู๎กระจายสายไปยังปลายทางหรือ Work Area ได๎อยํางงํายดาย จากความรู๎และประสบการณ์ที่ยาวนาน
หลายสิบปีของการค๎นคว๎าพัฒนาทาให๎ Systimax เป็นสินค๎าที่มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเป็นสายสัญญาณที่เป็นต๎นแบบให๎กับ
มาตรฐาน EIA/TIA ซึ่งเป็นมาตรฐานของสายสัญญาณในปัจจุบัน
Systimax ยังเป็นสายสัญญาณที่เอาชนะขีดความสามารถหลายๆอยํางที่คูํแขํงไมํสามารถทาได๎
เชํน การเชื่อมตํอผํานอุปกรณ์ที่เป็น inactive เชํน แผงกระจายสาย ( Patch panel) หรือ Telecom Outlet ได๎ถึง 6 การ
เชื่อมตํอ ซึ่งสํงผลให๎การปรับเปลี่ยน และการเพิ่มขยายเครือขํายทาได๎งําย ลดความผิดพลาดได๎ นอกเหนือจากนั้น
Systimax เป็นรายแรก ที่ผลิตสาย UTP 10 Gigabit ตรงตามข๎อกาหนดการจัดทามาตรฐาน IEEE 802.3an ลําสุด และยังมี
คุณสมบัติบางประการเหนือกวําที่มาตรฐานกาหนดไว๎ ยิ่งกวํานั้น Systimax ยังมีการรับประกันคุณภาพสัญญาณยาวนาน
ถึง 20 ปี
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3.5.1.2 สินค้ากลุ่มระบบเครือข่ายไร้สายที่เน้นเรื่องความปลอดภัย (Secured Wireless Solution)
ปีนี้บริษัทฯจะให๎ความสาคัญกับการสื่อสารไร๎สายที่ให๎ความปลอดภัยสูงจึงได๎แยกการทาตลาด
ของสินค๎ากลุํมนี้ออกจากกลุํม สินค๎ากลุํมระบบอุปกรณ์เครือขํายและอุปกรณ์เครือขํายโครงสร๎างพื้นฐาน ในปัจจุบันการ
ทางานแบบไร๎สายและเคลื่อนที่นั้นมีความแพรํหลายที่สูงมากเนื่องจากให๎ความสะดวดและความคลํองตัวในการทางาน
เครือขํายสาธารณะที่ใช๎ในการสื่อสารก็มีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาลดลง พนักงานขององค์กรมีความคุ๎นเคยกับการใช๎งาน
แบบไร๎สายมาแล๎วจากการใช๎งานที่บ๎าน หรือจากสถานศึกษา หรือจากสถานที่สาธารณะอื่นๆ ก็จะเรียกร๎องสภาพแวดล๎อม
การทางานแบบที่เคยได๎รับเอากับองค์กรที่ตนเองทางานอยูํหรือนามาใช๎เองในที่ทางานก็เป็นได๎ ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีที่
จาหนํายในท๎องตลาดนั้นมีความสามารถของการสื่อสารแบบไร๎สายมาพร๎อมแล๎วจากโรงงานผู๎ผลิต การนาเอาอุปกรณ์ไอที
เหลํานี้มาใช๎ในองค์กรเพื่อความสะดวกโดยไมํตระหนักถึงข๎อเสียหรือโทษของอุปกรณ์ไอทีเหลํานี้และองค์กรก็ไมํมีมาตรการ
ที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายในการนามาใช๎งาน จึงกลายเป็นความจาเป็นที่หลายๆองค์กรต๎องนาระบบการสื่อสารไร๎
สายมาใช๎ในองค์กรอยํางเป็นทางการอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ตัวอยํางเชํนธนาคารซึ่งเดิมเคยเห็นวําระบบอุปกรณ์ไร๎สายเป็นสิ่ง
ต๎องห๎ามในองค์กรเพราะจะเป็นเป้าหมายและเป็นแหลํงที่มาของการบุกรุกและโจมตีจากบุคคลที่ไมํหวังดีตํางๆแตํปัจจุบัน
หลายๆธนาคารได๎นาเอาระบบเครือขํายไร๎สายมาใช๎ในองค์กรแล๎ว การที่ธุรกิจต๎องปรับวิธีการทางานและการปรับปรุง
สถานที่ทางานเพื่อตอบสนองการสร๎างความสามารถในการแขํงขันและการปรับตัวของธุรกิจซึ่งนับวันก็จะเกิดบํอยและเร็ว
ขึ้น เครือขํายแบบมีสายไมํสามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงที่เร็วอยํางนี้ได๎ทันและยังมีคําใช๎จํายที่สูง เครือขํายไร๎สาย
จึงเข๎ามาตอบความต๎องการเหลํานี้แทน การใช๎เครือขํายผสมระหวํางเครือขํายแบบมีสายและเครือขํายไร๎สายจึงเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน สิ่งสาคัญของเครือขํายแลนไร๎สายก็คือต๎องเป็นระบบที่ให๎ความปลอดภัยที่สูง
มากๆซึ่งบางครั้งอาจจะต๎องสูงกวําความปลอดภัยของระบบเครือขํายแลนแบบมีสายอีกด๎วย บริษัทฯได๎นาเอาระบบ
เครือขํายแลนไร๎สายของอะรูบ๎า (Aruba’s secured wireless solution) มาจาหนําย โดยระบบนี้ให๎คุณสมบัติของความ
ปลอดภัยแบบรวมศูนย์ทั้งเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนผู๎ใช๎งาน การให๎สิทธิแกํผู๎ใช๎งาน การเข๎ารหัส การป้องกันการบุกรุกไร๎สาย
การจัดการการใช๎คลื่นสัญญาณเป็นต๎น ซึ่งระบบความปลอดภัยแบบรวมศูนย์นี้จะให๎ความปลอดภัยที่สูงกวํา การจัดการ
งํายกวํา และการติดตั้งใช๎งานที่งํายกวําอีกด๎วย ในปีนี้บริษัทเน๎นตลาดองค์กรที่มีสานักงานสาขา โชว์รูม ไซต์งานนอก
สถานที่และองค์กรที่ผู๎บริหารหรือพนักงานเดินทางเพื่อทาธุริกจมากๆ ซึ่งระบบของอะรูบ๎ามีคุณสมบัติที่จะตอบสนองการ
ทางานแบบนี้ทั้งในด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล การนามาใช๎งานที่งํายไมํยุํงยาก และมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับทางเลือกอื่นๆที่มีในตลาด บริษัทฯ เห็นวําสินค๎ากลุํมนี้จะมีการเติบโตที่สูงในปี 2553 และปีตํอๆไป
3.5.1.3 สินค้ากลุ่มระบบความปลอดภัยข้อมูลไอที (IT Security)
ระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลขององค์กรเป็นความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีไว๎โดยเฉพาะ
องค์กรที่จะต๎องติดตํอกับโลกภายนอกไมํวําจะเป็นการติดตํอผํานระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Extranet หรือแม๎แตํระบบ
Intranet ขององค์กร โดยเฉพาะเมื่อมีการนาเอาการสื่อสารไร๎สายที่ไมํมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ภัยคุกคามตําง ๆ ไมํวําจะเป็น ไวรัส หนอน ม๎าโทรจัน สปายแวร์ การดักขโมยข๎อมูล ในรูปแบบตําง ๆ หรือแม๎แตํ
การโจมตีเพื่อให๎ระบบหยุดทางาน ภัยคุกคามเหลํานี้ล๎วนสํงผลให๎องค์กรตําง ๆ ได๎รับความเสียหายได๎ จึงมีความจาเป็น
อยํางยิ่งที่องค์กรจะต๎องเสริมความปลอดภัยให๎เครือขํายมีความแข็งแกรํงมากที่สุด สินค๎าและโซลูซั่นที่ ITDC เป็นตัวแทน
จาหนํายประกอบด๎วย
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1) ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet
ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet เป็นต๎นแบบระบบรักษาความปลอดภับของข๎อมูลใน
รูปแบบของ UTM (Unified Threat Management)โดยได๎รวบรวมเอาความสามารถทางด๎านการรักษาความปลอดภัยใน
รูปแบบตํางๆ มาทางานบนอุปกรณ์ตัวเดียว ไมํวําจะเป็น Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-Spam, VPN IPSec,
SSL-TLS และลําสุด Fortinet ได๎เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์เครือขํายหลายอยํางให๎กับอุปกรณ์ UTM ความสามารถ
ใหมํๆนี้ได๎แกํการป้องกันข๎อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention – DLP) การปรับสภาพการทางานเครือขํายแวนให๎เหมาะสม
(WAN Optimization) การแจกแจงและควบคุมการทางานของแอพพลิเคชั่น (Application Control) การตรวจสอบข๎อมูล
จราจรที่เข๎าระหัสแบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic Inspection) และการแบํงปริมาณข๎อมูลให๎กับลิ้งค์และเซิร์พเวอร์ให๎มี
ความเหมาะสม (Load Balance) ซึ่งทาให๎ Fortinet เป็นมากกวําอุปกรณ์ UTM อื่นๆในตลาดหรือเป็น Super UTM
นอกเหนือจากนี้การทางานของ Fortinet ใช๎ชุดของ ASIC Chip ซึ่งถูกออกแบบมาทาหน๎าที่ดังกลําวโดยเฉพาะ จึงทาให๎การ
ทางานเร็วมีประสทธิภาพ การเป็นระบบ UTM นั้นทาให๎การลงทุนของลูกค๎าต่าเนื่องจากไมํต๎องซื้ออุปกรณ์หลายตัวเพื่อให๎มี
ความสามารถครบตามที่กลําวซึ่งยังสํงผลให๎การใช๎และบริหารตลอดจนการดูแลอุปกรณ์ไมํยุํงยาก ไมํต๎องเรียนรู๎อุปกรณ์
หลายชนิดทาให๎ไมํจาเป็นต๎องมีบุคลากรในการดูแลอุปกรณ์หลายคน Fortinet เป็นอุปกรณ์ยี่ห๎อเดียวได๎รับการรับรอง
ประสิทธิภาพจาก ICSA ในด๎าน Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, VPN IPSec และ SSL-TLS จึงมั่นใจได๎วําการปกป้องข๎อมูล
ที่สาคัญจากเหลําวายร๎ายตํางๆบนอินเตอร์เน็ตเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่ง Fortinet ได๎ออกแบบรุํนตํางๆออกมาตั้งแตํ
ขนาดเล็กถึงใหญํ จึงเหมาะสมกับการนาไปใช๎งานกับทุกๆขนาดของหนํวยงานตั้งแตํองค์กรขนาดเล็กจนถึงระดับผู๎ให๎บริการ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้น Fortinet จึงเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีความสมราคา (Price Performance) ที่ดีที่สุดในตลาด
เหมาะกับลูกค๎าที่มีงบประมาณและมีจานวนเจ๎าหน๎าที่ด๎านไอทีจากัด และนอกจากอุปกรณ์ Super UTM ที่กลําวไปแล๎ว
Fortinet ยังมีระบบอุปกรณ์การเก็บล็อกจราจรข๎อมูล วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข๎อมูลจราจรเพื่อตรวจหาต๎นตอการ
บุกรุก การรายงานและแจ๎งเตือนการบุกรุกตํางๆโดยจะเก็บรวบรวมจราจรข๎อมูลที่ไหลผํานอุปกรณ์ Fortinet ซึ่งระบบนี้จะ
เหมาะกับองค์กรตั้งแตํขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญํที่ต๎องการวิเคราะห์ขอ๎มูลการโจมตีจากข๎างนอกเครือขํายที่จะเข๎ามาใน
องค์กรหรือจากองค์กรจะออกไปโจมตีภายนอก
2) ระบบความปลอดภัยไอทีของ Enterasys
ระบบความปลอดภัยไอทีของ Enterasys ซึ่งจะประกอบด๎วยอุปกรณ์ตรวจและดักจับการบุกรุก
และการโจมตีตํางๆ (Intrusion Detection/Prevention System - Dragon IDS/IPS) อุปกรณ์ควบคุมการเข๎าสูํเครือขํายและ
ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์ลูกขําย (Network Access Control - NAC) และระบบจัดเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์ล็อกและเหตุ
กาณ์ที่เกิดขึ้นในเครือขําย ( Security Information and Event Management) การสร๎างความสัมพันธ์ของข๎อมูลเหลํานี้เพื่อ
หาสาเหตุและต๎นตอของการบุกรุกและจัดการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบนี้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญํหรือองค์กรที่มีเครือขําย
ที่ซับซ๎อนมีอุปกรณ์เครือขํายหลายประเภท
3) ระบบการป้องกันไวรัสที่เป็นแบบ Server/Client based Antivirus ของ BitDefender
แม๎วําองค์กรจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอกแล๎วก็ตามก็ยัง มี
ความจาเป็นที่ต๎องดูแลความปลอดภัยของระบบ Workstations, Servers ตลอดจน Personnel Computer จานวนมากที่อยูํ
ในเครือขํายขององค์กรเนื่องจากไมํมีระบบไหนที่จะป้องกันการโจมตีได๎ 100 เปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะมี Virus ตํางๆหลุดรอด
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เข๎ามาในเครือขํายได๎ซึ่งอาจจะติดมาจาก Notebook ที่พนักงานนาไปใช๎นอกเครือขําย หรือติดมาจากอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
เชํนแผํน CD หรือ Flash Memory เป็นต๎น BitDefender มีความสามารถในการตรวจจับไวรัสที่เข๎ามาในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได๎ดีกวําและมากกวําคูํแขํงอื่นๆ BitDefender มีการตรวจหาไวรัสใน 2 รูปแบบคือทั้งแบบที่เป็น Signaturebased และ Behavioral-based ซึ่งในรูปแบบที่สองนี้ที่ทาให๎ BitDefender ตรวจจับไวรัสได๎มากกวํากลําวคือไวรัสบางตัวจะ
เป็นอันตรายก็ตํอเมื่อมันทาการ execute เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปเป็นไวรัส ไวรัสบางตัวอยูํในรูปของการถูกบีบอัดไว๎ และไวรัส
บางตัวเป็นไวรัสพันธุ์ใหมํๆที่ยังไมํเคยมีมากํอนซึ่งไวรัสเหลํานี้จะไมํถูกตรวจพบโดยซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทางานแบบเป็น
Signature-based แตํ BitDefender จะมีการทางานที่แตกตํางจากซอฟท์แวร์อื่นๆกลําวคือจะจาลองทรัพยากรภายใน
คอมพิวเตอร์ให๎มีสถานะเป็นคอมพิวเตอร์ชั่วคราวอีกตัวหนึ่งที่เป็นอิสระและทางานอยูํภายในคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ และจะใช๎
คอมพิวเตอร์ชั่วคราวที่สร๎างขึ้นมานี้ execute โค๏ดหรือโปรแกรมที่เข๎ามาหรือได๎ฝังอยูํในคอมพิวเตอร์แล๎วก็ตามหรือหากเป็น
โปรแกรมที่ถูกบีบอัดไว๎ก็จะทาการแกะการบีบอัดออกมา หากการทางานของโปรแกรมนั้นมีลักษณะการทางานที่คล๎ายหรือ
เป็นไวรัสก็จะทาการกาจัดออกไปหรือเก็บกักไว๎ในพื้นที่กักกันไวรัส ผู๎ใช๎งานหลายรายจะพบวําเมื่อเปลี่ยนมาใช๎
BtDefender แทนซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสตัวที่เคยใช๎งานอยูํและเมื่อ BitDefender ทางานแล๎วผู๎ใช๎งานจะแปลกใจวําทาใมถึง
พบไวรัสอยูํในคอมพิวเตอร์จานวนหลายๆตัวทั้งๆที่แตํกํอนหน๎านี้ไมํเคยมีไววัสพวกนี้มากํอนเลยนั่นเป็นเพราะซอฟท์แวร์
ป้องกันไวรัสตัวที่เคยใช๎งานอยูํไมํสามารถตรวจพบไวรัสเหลํานี้ตํางหากไมํใชํเพราะ BitDefender ปลํอยให๎ไวรัสเหลํานี้หลุด
เข๎ามาในคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ นอกเหนือจากนี้ BitDefender ยังได๎ปรับปรุงให๎กะทัดรัดลงเพื่อให๎ใช๎ทรัพยากรให๎น๎อยลงและ
ยังให๎มีการทางานแบบ Background Job และสามารถกาหนดขนาดทรัพยากรที่จะใช๎ด๎วยคือให๎ทางานอยูํด๎านหลังโดยให๎
ใช๎ทรัพยากรน๎อยๆเพื่อไมํให๎กระทบกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ
3.5.1.4 Network Performance Improvement Solution เป็นระบบชํวยเสริมประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของการทางานของเครือขํายเป็นผลให๎การทางานของ Application ตํางๆ ดีขึ้น อุปกรณ์ในกลุํมนี้ประกอบด๎วย
1) Packeteer
ปัจจุบันได๎ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น BlueCoat PacketShaper เนื่องจากวําบริษัท Packeteer ได๎ถูก
บริษัท BlueCoat ซื้อไปแล๎วในปี 2551 และ BlueCoat PacketShaper เป็น Application Traffic Management หรือ Layer
7 Bandwidth Management เป็นอุปกรณ์ที่ชํวยให๎ Mission-Critical Application ขององค์กรไมํวําจะเป็น SAP, Oracle,
VoIP และ Application อื่นๆให๎สามารถ ทางานได๎เร็วขึ้นเป็นการปรับการใช๎ทรัพยากรเครือขํายให๎มีประโยชน์สูงสุดแกํ
องค์กรสอดรับกับนโยบายและลาดับความสาคัญทางธุกิจ และยังเป็นเครื่องมือในการบริหารระดับการให๎บริการขององค์กร
ที่ให๎กับลูกค๎า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือชํวยป้องกันการแพรํขยายของ Virus Computer ที่หลุดรอดเข๎ามาในเครือขํายของ
องค์กร ด๎วยความสามารถในการมองเห็น Applications มากกวํา 600 ชนิด บน WAN Link ทาให๎ PacketShaper สามารถ
แยกแยะประเภทของข๎อมูลนั้นๆออกมา เพื่อการบริหารจัดการสาหรับแตํละ Application ได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยเทคโนโลยีการ
จัดการ Traffic ที่เรียกวํา TCP rate control ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ PacketShaper เพื่อการปรับขนาดการรับสํง packet
ให๎ขนาดของข๎อมูลสมดุลกับสภาวะของเครือขําย นอกจากความสามารถในการทา QoS ในระดับ Applications แล๎ว
PacketShaper ยังเสริมความสามารถในการบีบอัดข๎อมูลให๎มีขนาดเล็กลง, การปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่สามารถเอาชนะ
ข๎อจากัดของโปรโตคอลสื่อสารทั่วไปเพื่อเรํงความเร็วข๎อมูลและการทา Cache เพื่อตอบสนองทุกความต๎องการของการสํง
ข๎อมูลข๎ามระหวํางเครือขําย
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3.5.1.5 Virtualization and Application Delivery System เป็นสินค๎ากลุํมใหมํที่บริษัทมองเห็นโอกาส
ทางการตลาดและต๎องการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองตลาดนี้ เนื่องจากวําแนวโน๎มในปัจจุบันในตลาดคือผู๎ใช๎งานมี
การทางานแบบหํางไกล นอกสถานที่และเดินทางมากขึ้นเชํนการทางานจากบ๎าน การทางานจากสถานที่สาธารณะเชํนร๎าน
กาแฟหรือสถานพักผํอนข๎างปั้มน้ามัน การทางานจากโรงแรม การทางานระหวํางเดินทาง และอุปกรณ์ลูกขํายที่ใช๎ก็มี
หลากหลายตั้งแตํโน๏ตบุ๏ค เน็ตบ๏ค Palm, iPhone, BlackBerry, Android, PCMobile เป็นต๎น และการติดตํอกลับมาที่
สานักงานใหญํก็ต๎องการมากกวําการเข๎าดูเว็บขององค์กร ดังนั้นการที่จะต๎องมีระบบที่สามารถตอบสนองการทางานแบบ
Anywhere, Any Time และ Any Device จึงมีความจาเป็นตํอองค์กรที่จะหลีกเลี่ยงไมํได๎ บริษัทได๎ขอเป็นตัวแทนและได๎รับ
การแตํงตั้งให๎จาหนํายระบบ Virtualization and Application Delivery Solution ของ Citrix ตั้งแตํปี 2553 เป็นต๎นไป ซึ่ง
Citrix มีระบบที่สามารถทาให๎อุปกรณ์ลูกขํายทั้งหลายดังกลําวสามารถเรียกใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่อยูบนเซิร์พเวอร์ที่ติดตั้งใน
สานักงานใหญํขององค์กรจากสถานที่ใดๆก็ตามผํานเครือขํายขององค์กรหรือเครือขํายสาธารณะได๎ ซึ่งระบบดังกลําวจะ
ประกอบด๎วยอุปกรณ์ Application Delivery System ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของการสํงข๎อมูลของเว็บ
แอพพลิเคชั่นระหวํางสานักงานใหญํกับเครื่องลูกขํายผํานเครือขํายระยะไกล อุปกรณ์ Access Gateway เป็นระบบที่ทาให๎
การสื่อสารหรือการเชื่อมตํอระหวํางสานักงานใหญํกับเครื่องลูกขํายผํานเครือขํายระยะไกลมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นมีการ
ตรวจสอบสิทธิการใช๎งานของผู๎ใช๎งานและเข๎าระหัสข๎อมูลที่สํงระหวํางกัน อุปกรณ์ Branch Repeater (WAN Optimization)
เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของการสํงข๎อมูลระหวํางสานักงานใหญํกับสาขา ลดปริมาณข๎อมูลที่สํง เพิ่ม
ความเร็วในการรับสํงข๎อมูล ระบบการทา Virtualization โดยเฉพาะ Desktop Virtualization สามารถทาให๎อุปกรณ์ลูกขําย
ทั้งหลายสามารถเรียกใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่อยูบนเซิร์พเวอร์ที่ติดตั้งในสานักงานใหญํขององค์กรจากสถานที่ใดๆก็ตามผําน
เครือขํายขององค์กรหรือเครือขํายสาธารณะได๎ไมํวําจะเป็น Business Application หรือ Application ทั้งหลายของ
Microsoft Office หรือการทาให๎เครืองเซิร์พเวอร์เครื่องเดียวทางานเหมือนกับเป็นเครื่องเซิร์พเวอร์หลายตัวในเครื่องเดียวกัน
ได๎เป็นต๎น ซึ่งโซลูชั่นเหลํานี้จะทาให๎ลูกค๎ามีความคลํองตัวและความยืดหยุํนสูงและชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ให๎กับระบบงานและยังชํวยลดคําใช๎จํายในการทางานลงอีกด๎วย
3.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.5.2.1 การตลาด
ฝ่ายธุรกิจ PD มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยเน๎นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและขั้นตอน
การจัดจาหนําย โดยจะไมํเน๎นการแขํงขันด๎านราคา ปรัชญาในการทาธุรกิจของ PD จะเน๎นการทาธุรกิจอยํางตํอเนื่อง
(Continuity) ความเชื่อมั่นใว๎ใจได๎ (Reliability) ความมั่นคง (Stability) และความนําเชื่อถือสามารถคาดการณ์ได๎
(Predictability)
กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
เพื่อให๎สอดคล๎องกับปรัชญาในการทาธุรกิจ PD เน๎นการกาหนดประเภทของสินค๎าและบริการที่จะ
นามาจาหนํายซึ่งจะต๎องอยูํในประเภทที่กาหนดไว๎เพื่อให๎เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complimentary) และต๎องเป็น
สินค๎าที่ต๎องการประเภทของความเชี่ยวชาญและความชานาญของบุคลากรใกล๎เคียงกันเพื่อที่จะสร๎างความชานาญและ
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ความเชี่ยวชาญในการให๎บริการในตัวบุคคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพสามารถสร๎างความมั่นใจในการให๎บริการกับ
ลูกค๎า เน๎นคัดสรรสินค๎าที่มีคุณภาพทั้งด๎านตัวสินค๎าและบริษัทผู๎ผลิต สินค๎าที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต๎องการของ
ตลาด มีคุณภาพสูง และมีศักยภาพทางการตลาดสูง มีสํวนแบํงทางการตลาดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน มีอนาคต
และขณะเดียวกันบริษัทผู๎ผลิตจะต๎องมีความมั่นคงมีความเข๎มแข็งทางการเงินเพื่อที่จะมีความคงอยูํ พัฒนาและผลิต
สินค๎าป้อนตลาดและให๎บริการลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง เชํน Fortinet ซึ่งมีสํวนแบํงการตลาดในตลาด Unified Thread
Management สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก บริษัทยังเป็นตัวแทนจาหนํายระบบและสายสัญญาณ (Cabling System) ยี
ห๎อ Systimax ของคอมสโคป (CommScope) ซึ่งเป็นระบบสายสัญญาณชั้นของโลก และ Aruba ที่ทางบริษัทได๎รับการ
แตํงตั้งให๎เป็นผู๎แทนจาหนํายลําสุดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ระบบเครือขํายแลนไร๎สายที่ได๎รับความนิยมและมีการเติบโตสูงมาก
เป็นคูํแขํงรายสาคัญของ Cisco อีกด๎วย
(2) ด้านพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญของฝ่ายธุรกิจ
PD ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างและสํงมอบ
มูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและขั้นตอนการจัดจาหนํายจะได๎รับการคัดสรรมาจากผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์
ทีดี และต๎องสามารถทางานเป็นทีม และเมื่อได๎รับบรรจุในทีมงานแล๎วจะได๎รับการอบรมความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าโดยตรง
จากเจ๎าของสินค๎าและจากผู๎รํวมงานในทีมงาน ฝ่ายธุรกิจ PD มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให๎พนักงานสํวนใหญํผํานการ
รับรองความรู๎ความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผู๎ผลิตสินค๎าที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหนําย (Certified
Training) พนักงานแตํละทํานจะได๎รับการกาหนดตัวสินค๎าที่จะต๎องรับผิดชอบอยํางชัดเจนเพื่อจะได๎พัฒนาความรู๎ความ
เชี่ยวชาญในสินค๎าและเป็นหลักในการให๎บริการในเรื่องเกี่ยวกับสินค๎านั้นๆ และจะเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ความเชี่ยวชาญ
นั้นๆให๎กับทีมงานทํานอื่นๆเพื่อชํวยกันพัฒนาความรู๎ความเชี่ยวชาญรํวมกัน สามารถทางานทดแทนกันได๎ และสามารถ
ทางานในลักษณะเสนองานเป็นระบบโดยรวม (Solution หรือ System) ได๎ สามารถให๎คาปรึกษา การบริการและตอบ
คาถามให๎กับลูกค๎าได๎ไมํวําจะเป็นด๎านทางเทคนิคของสินค๎าแตํละชนิดหรือปัญหาของระบบที่เสนอได๎อยํางถูกต๎องและ
รวดเร็ว นอกเหนือจากนั้นพนักงานต๎องสามารถทาหน๎าที่เป็นผู๎อบรม (Trainer) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าที่เป็นตัวแทน
จาหนํายให๎กับผู๎จาหนํายชํวงหรือลูกค๎าได๎
ฝ่ายธุรกิจ PD มีนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาพนักงานให๎ทางานกับบริษัท ทั้งในเรื่องผลตอบแทนใน
การทางาน การเติบโตในสายงาน สวัสดิการ สภาพแวดล๎อมการทางาน การให๎โอกาสในการพัฒนาตนเอง การ
บริหารงานภายในฝ่ายธุรกิจ ตลอดจนการสร๎างให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางทีมงานเพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องในการ
ทางานและการให๎บริการโดยไมํเปลี่ยนบุคลากรผู๎ให๎บริการบํอยๆ
(3) ด้านช่องทางการจาหน่าย
ฝ่ายธุรกิจ PD จาหนํายสินค๎าโดยผํานตัวแทนจาหนํายหรือบริษัทรํวมค๎า (Dealer หรือ Reseller หรือ
Partner) รวมเรียกวําผู๎รํวมค๎าซึ่งได๎แกํบริษัทที่จาหนํายและติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือขําย
(Network
Integrator) หรือเป็นบริษัทที่จาหนํายและติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตํางจังหวัดโดยเน๎นที่จังหวัดหัวเมืองใหญํในแตํละภาคเชํนเชียงใหมํ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกํน
อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ตเป็นต๎น โดยบริษัทมุํงเน๎นด๎านคุณภาพในการเลือกเฟ้นผู๎
รํวมค๎าไมํเน๎นขนาดของบริษัทแตํเน๎นความตั้งใจในการทาธุรกิจ เน๎นเรื่องการทางานรํวมกันกับผู๎รํวมค๎าอยํางยุติธรรมและ
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เสมอภาค ตั้งกฏเกณฑ์กติกาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทาธุรกิจ ตัดสินใจบนกติกาที่วางไว๎ทาให๎สามารถเป็นที่คาดการณ์ได๎
(Predictability) ซึ่งจะทาให๎เกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือในระยะยาว
ฝ่ายธุรกิจ
PD เน๎นการรํวมพัฒนาความสามารถของทีมงานของผู๎รํวมค๎าโดยจัดการอบรมเกี่ยวกับตัวสินค๎า
ทั้งด๎านเทคนิคและด๎านการขายให๎แกํผู๎รํวมค๎าอยํางตํอเนื่องทุกๆเดือนทั้งโดยบุคลากรของฝ่ายธุรกิจ PD และบุคลากรของ
เจ๎าของสินค๎า จัดให๎มีห๎องทดสอบอุปกรณ์โดยจะมีอุปกรณ์ที่จาหนํายทั้งหมดและอุปกรณ์เสริมที่จาเป็นในการตํอให๎เป็น
ระบบองค์รวม (Solution) เพื่อให๎ผู๎รํวมค๎าได๎มาทดสอบหรือเรียนรู๎การใช๎งานเป็นการพัฒนาความรู๎ให๎กับผู๎รํวมค๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
(4) ด้านการสนับสนุนการจาหน่ายสินค้า
ฝ่ายธุรกิจ PD มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อให๎ขําวสารเกี่ยวกับสินค๎า (Create Product and Brand
Awareness) การกระตุ๎นตลาดและสร๎างความต๎องการให๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย (Demand Generation Activities) ซึ่ง
ได๎แกํการจัดสัมมนาด๎านเทคนิคเกี่ยวกับตัวสินค๎าให๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงานสัมมนาด๎าน
เทคนิครํวมกับตัวแทนจาหนํายสาหรับลูกค๎าเฉพาะกลุํมอุตสาหกรรม (Vertical Industry Solution Seminar) การเข๎า
รํวมงานนิทรรศการเพื่อแสดงสินค๎าและการใช๎งาน (Exhibition and Trade Show) การให๎ข๎อมูลเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของสินค๎าและนาไปใช๎ในงานจริงผํานชํองทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ฝ่าย
ธุรกิจ PD เน๎นเป็นพิเศษในการจัดอบรมให๎กับตัวแทนจาหนําย (Reseller) เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความรู๎และให๎ความเข๎าใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ๎นยอดขาย โดยได๎รับเงินสนับสนุนจากทางบริษัทและเจ๎าของผลิตภัณฑ์อีกทอดหนึ่งด๎วย
(5) ด้านราคา
เนื่องจากฝ่ายธุรกิจ PD เน๎นคุณภาพ และการสร๎างคุณคําเพิ่ม (Value added) แกํสินค๎าและการบริการ จึง
ไมํมีนโยบายแขํงขันทางด๎านราคา อยํางไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารต๎นทุนสินค๎าให๎อยูํในระดับต่า โดยมีการบริหาร
สินค๎าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และยังได๎ประโยชน์จากพนักงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลดความจาเป็นที่จะต๎อง
พึ่งพาผู๎เชี่ยวชาญหรือการบริการจากตํางประเทศ ทาให๎บริษัทมีศักยภาพที่จะแขํงขันด๎านราคาหากมีความจาเป็น และใน
ที่สุดสํงผลดีตํอสภาวะการทากาไรของบริษัท
(6) ด้านการควบคุมสินเชื่อ
ในการให๎เครดิตกับลูกค๎าฝ่ายธุรกิจ PD เน๎นนโยบายการใช๎ระบบควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุม โดยการ
กาหนดวงเงินเครดิตของลูกค๎าแตํละรายตามความนําเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข๎อมูลได๎แกํ ผลประกอบการ
ย๎อนหลัง 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจในการให๎
วงเงินเครดิต สํวนลูกค๎ารายใหมํที่ยังไมํเคยทาธุรกิจมากํอนจะทาการซื้อขายเป็นเงินสดเทํานั้น ซึ่งผลจากการดูแลการปลํอย
เครดิตอยํางใกล๎ชิดและมีการติดตามทวงถามอยํางทันทํวงทีเมื่อคาดวําลูกหนี้รายใดจะเป็นปัญหา โดยไมํมีหนี้เสียตั้งแตํตั้ง
ฝ่ายธุรกิจ PD มา
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3.5.2.2 ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตของสินค้าที่เป็นตัวแทน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2552 เป็นปีแหํงการปรับตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของไทย
รัฐบาลผสมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได๎ออกนโยบายกระตุ๎นเศรษฐกิจตํางๆตลอดจนนโยบายไทยเข๎มแข็งออกมา แตํ
ความขัดแย๎งทางการเมืองตลอดจนขําวการทุจริตตํางๆ ทาให๎รัฐบาลยังไมํสามารถขับเคลื่อนนโยบายให๎ได๎ผลมากนักและยัง
ไมํสามารถใช๎งบประมาณที่วางไว๎ได๎ทัน เศรษฐกิจจึงไมํสามารถฟื้นขึ้นมาได๎ตามแผนที่วางไว๎ อยํางไรก็ตามมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น
ในไตรมาส 3 และ 4 ที่อุตสามหกรรมบางประเภทได๎แสดงให๎เห็นถึงการเริ่มฟื้นตัวเริ่มมีการจ๎างงานและลงทุนใหมํๆมากขึ้น
ราคาน้ามันซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตไมํสูงขึ้นมากนัก เงินบาทที่แข็งขึ้นและไมํผันผวน เป็นปัจจัยบวกที่ทาให๎ธุรกิจเริ่ม
มีความมั่นใจมากขึ้น ในปลายไตรมาส 4 สถาบันการเงินเริ่มผํอนคลายการปลํอยสินเชื่อให๎กับธุรกิจขนาดกลางและเล็กมาก
ขึ้น ภาวะดังกลําวนําจะสํงผลในปี 2553 นี้ สถานะการณ์ทางการเมืองนําจะคลี่คลายลง รัฐบาลนําจะสามารถบริหารงานได๎
สะดวกขึ้นและนําจะสามารถใช๎งบประมาณได๎มากขึ้นและมีโครงการใหญํๆมากขึ้น ธุรกิจเอกชนก็นําจะฟื้นตัวได๎อีกหลาย
เซ็กเตอร์ ที่ต๎องระวังและต๎องจับตาดูทิศทางก็คือเรื่องการเมืองในประเทศ เศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังไมํฟื้นตัวตามที่คาดไว๎
โดยเฉพาะภาคธนาคาร เศรษฐกิจจีนที่ภาครัฐได๎สํงสัญญาณการชะลอตัวโดยการเข๎มงวดเรื่องนโยบายการเงินและการคลัง
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเศรษฐกิจทานายวําเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2553 จะเติบโตประมาณ 2-3% โดยในครึ่ง
ปีแรกจะมีการเติบโตสูงถึง 4-4.5% และจะชะลอตัวลงในชํวงครึ่งปีหลังเหลือ 2-2.5% การเติบโตจะมาจากภาคการ
ทํองเที่ยว การสํงออก และการลงทุนภาคเอกชน ภาคการกํอสร๎างจะได๎รับผลบวกจากนโยบายลงทุนโครงการขนาดใหญํ
ภาครัฐบาล เงินบาทยังคงแข็งคําขึ้นจนถึงไตรมาส 2 จากการไหลเข๎าของเงินทุนมายังภูมิภาคเอเซียและการเกินดุลย์การค๎า
แตํการแข็งคํานี้จะไมํมีผลตํอการสํงออกมากนักเนื่องจากเป็นการแข็งคําเกาะกลุํมกันในภูมิภาค และคําเงินบาทจะเริ่มผัน
ผวนมากขึ้นในครึ่งปีหลังผลจากราคาน้ามันที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค๎าเกษตรที่สูงขึ้น
บริษัทมองวําเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2553 นําจะดีและโตขึ้น ในสํวนของเศรษฐกิจระดับจุลภาคที่บริษัท
เป็นสํวนหนึ่งอยูํนั้นจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นบริษัทมองวําจะสํงผลตํอตลาดไอทีและเครือขํายให๎โตขึ้น
การฟื้นตัวของภาคธุรกิจเอกชนจะมีการขยายและปรับสถานที่ทางาน พฤติกรรมการทางานจะเริ่มเป็นการทางานแบบนอก
สถานที่และเคลื่อนที่มากขึ้น เพื่อให๎เกิดการผสานงานให๎มีประสิทธิภาพการทาธุรกรรมตํางๆต๎องพึ่งพาระบบไอทีมากขึ้น
แอพพลิเคชั่นใหมํๆทั้งที่ใช๎ในงานธุรกิจและที่ใช๎ในการสื่อสารและการบันเทิงสํวนตัวจะมากขึ้น แอพพลิเคชั่นแบบเว็บเบสจะ
ถูกใช๎มากขึ้น ความหลากหลายประเภทของอุปกรณ์ลูกขํายจะมากขึ้น ตลาดเครือขํายไร๎สายที่เป็นระบบที่มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยและการจัดการจากสํวนกลางจะขยายตัวมากขึ้น ตลาดระบบรักษาความปลอดภัยไอทีตลอดจนระบบ
Virtualization ก็จะโตขึ้นตามไปด๎วย
สินค๎าและบริการของ PD ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎นสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดในเรื่องการ
สื่อสารไร๎สายและเคลื่อนที่และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบข๎อมูลสารสนเทศ การทา
Virtualization ซึ่งได๎แกํ
Aruba, Enterasys, Fortinet, BitDefender, Citrix ระบบการเดินสายสื่อสัญญาณความจุสูงซึ่งได๎แกํ Systimax ของ
CommScope ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสํงข๎อมูลบนเครือขํายของ BlueCoat PacketShaper เป็นต๎น นอกจากนี้การทา
ธุรกิจของ PD ที่เน๎นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและขั้นตอนการขายก็สามารถจูงใจผู๎รํวมค๎าให๎ชํวยขายสินค๎าให๎
ตลอดจนเป็นการสร๎างความแตกตํางจากผู๎แทนจาหนํายสินค๎าคูํแขํงที่อยูํในธุรกิจเดียวกันจะทาให๎ลดการแขํงขันลงได๎ และ
ธุรกิจของ PD นั้นอยูํในชํวงของการเติบโตซึ่งมีการเติบโตทุกปีมาตลอด 4 ปีที่ผํานมาและเป็นการเติบโตจากการทาธุรกิจที่
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อาศัยฐานของการสร๎างความสามารถในการให๎บริการลูกค๎าของธุรกิจ PD ซึ่งคาดวําปี 2553 หากธุรกิจ PD ทาธุรกิจอยําง
ระมัดระวังและเน๎นการสร๎างมูลคําเพิ่มอยํางตํอเนื่องเชํนที่ผํานมาก็ยังมั่นใจได๎วําบริษัทจะสามารถเติบโตได๎อีก
3.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ฝ่ายธุรกิจ PD จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการนาเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศจากบริษัทผู๎ผลิต
สานักงานตัวแทนในประเทศบริษัทผู๎ผลิต

หรือสั่งซื้อจาก

3.5.4 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจช่องทางจัดจาหน่ายสินค้า
(1) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท Fortinet, Inc
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท Fortinet, Inc
10 มิถุนายน 2548
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 60 วัน

(2) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าซอพท์แวร์เพื่อแก๎ปัญหางานพิมพ์ข๎ามเครือขําย
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท Thinprint GmbH
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

Wide Area Network

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท Thinprint GmbH
19 มกราคม 2548
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 4 สัปดาห์
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(3) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าระบบอุปกรณ์สายสื่อสัญญาณ (Cabling System)
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท CommScope Solutions Singapore Ptd Ltd
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท CommScope Solutions Singapore Ptd Ltd
1 มกราคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน

(4) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าอุปกรณ์ Application Traffic Management
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท Blue Coat System, Inc
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท Blue Coat System, Inc
23 กันยายน 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2552 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Premier Partner Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 60 วัน

(5) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าระบบอุปกรณ์เครือขําย (Networking System)
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท Enterasys Networks, Inc
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท Enterasys Networks, Inc
21 ตุลาคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน
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(6) สัญญาจัดจาหนํายสินค๎าระบบอุปกรณ์เครือขํายแลนไร๎สาย (Secured Wireless LAN)
ระหวํางบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด กับ บริษัท Aruba Networks Inc
บริษัท
คูํสัญญา
สัญญาเลขที่
วันเริ่มต๎นของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
คําตอบแทน
สาระสาคัญ

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท Aruba Networks Inc
SPA1108-00025527
16 ธันวาคม 2551
สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และสามารถตํออายุออกไปอีกครั้งละ 1 ปี
ไมํมี
1.สัญญาแตํงตั้งเป็นผู๎แทนจัดจาหนํายสินค๎าประเภท Distributor Agreement
2.การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน
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3.6 สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (International Software Development Company Limited : ISD)
3.6.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สายธุรกิจ ISD ดาเนินงานภายใต๎บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม๎นท์ จากัด ประกอบธุรกิจ
ให๎บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Business Process Management(BPM) เพื่อที่จะทาให๎ทาให๎ความต๎องการทางธุรกิจ
(Business Requirement) สอดคล๎องกับระบบไอทีที่จะพัฒนาขึ้น โดยใช๎วิธีการจาลองขบวนการทางธุรกิจ( Business
Process) เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจให๎ถูกต๎องตรงกันกํอนที่จะมอบหมายให๎ฝ่ายไอทีพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบงานเพื่อให๎
กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาใหมํสามารถใช๎งานได๎ตรงตามความต๎องการของ Business User และ สอดคล๎องกับขบวนการ
ทางธุรกิจ(Business Process) ของแตํละองค์กร จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานและลดคําใช๎จํายใน
การดาเนินงาน คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และ สามารถนาข๎อมูลที่เกิดขึ้นจากการทางานมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางานในปัจจุบัน ทาให๎ผู๎บริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได๎
อยํางรวดเร็ว ซึ่งจะสํงผลทาให๎ธุรกิจสามารถแขํงขันได๎ โดยที่ BPM เองจะแบํงออกเป็นกลุํมตําง ๆ ดังตํอไปนี้
 Business Process Management Development Tools
เป็นเครื่องมือที่จะใช๎ในการพัฒนากระบวนการ และ จาลองการทางานของกระบวนการทางธุรกิจ ISD ได๎
เลือกใช๎ K2 Workflow,Oracle BPM เป็นเครื่องมือหลักในการ Implement ระบบงาน
 Customize Development Tools
เป็นเครื่องมือที่จะใช๎ในการพัฒนา Aplication ตําง ๆ ที่จะใช๎ในการบวนการทางธุรกิจ ในแตํละขั้นตอนการ
ทางาน(Step)ที่ได๎รับการออกแบบมาจาก Business Process Management Development Tools
 Implementation Skill
เป็นความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช๎ BPM ในกระบวนการทางธุรกิจ เชํน
- Credit Approval Solution
- E-Procument Solution
- Documents Management Solution
- Banking Document Generate
สายธุรกิจ ISD ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยสรุปสาระสาคัญได๎ดังนี้
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หัวข้อ
ผลิตภัณฑ์
บัตรสํงเสริมเลขที่
เงื่อนไข
 ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล๎วขั้นต่า (ล๎านบาท)
 ร๎อยละขั้นต่าของการถือหุ๎นของผู๎ถือหุ๎นสัญชาติไทย
 ขนาดการลงทุนไมํรวมคําที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่า (ล๎านบาท)
หัวข้อ

รายละเอียด
ซอฟต์แวร์
2095(7)/2550
5.0
51
1.0
รายละเอียด

สิทธิและผลประโยชน์ (ระยะเวลายกเว้น)
 ภาษีเงินได๎นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
 ไมํต๎องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได๎รับการสํงเสริมมาคานวณภาษีเงินได๎ตลอดระยะเวลา
การสํงเสริม

01/01/50 – 31/12/50

3.6.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.6.2.1 การตลาด
กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ด้านสินค้าและบริการ
ทางสายธุรกิจ ISD มีความเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษ ด๎านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Business Process
Management ซึ่งปัจจุบัน องค์กรตําง ๆ มีความต๎องการทางด๎านซอฟต์แวร์ในการจัดกระบวนการทางานในองค์กรให๎เป็น
ระบบเพื่อประสิธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการให๎บริการ และ ISD เองก็ได๎เป็นพันธมิตรกับ K2 Workflow และ
Oracle ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและที่เป็นที่ยอมรับในวงการไอที นอกจากนี้ ISD ยังมีพนักงานที่มีความชานาญที่ได๎รับ
การอบรมจากเจ๎าของผลิตภัณฑ์พร๎อมประสบการณ์ในการพัฒนาระบบให๎ลูกค๎าทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ISD ยังได๎ผําน
มาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ่งจะมีผลทาให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจ และ มั่นใจในกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
(2)
ด้านพนักงาน
พนักงานของสายธุรกิจ ISD มีประสบการณ์มากกวํา 1
2 ปี ทาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในซอฟต์แวร์ที่
ทาการพัฒนาเป็นอยํางดี และเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต๎องพึ่งพาความรู๎ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก ทางสาย
ธุรกิจ ISD จึงมีนโยบายจูงใจให๎พนักงานทางานกับบริษัท ฯ ในระยะยาว โดยเสนอให๎พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเข๎าไปถือ
หุ๎นเพื่อให๎พนักงานมีความรู๎สึกเป็นสํวนรํวมในความเป็นเจ๎าของบริษัท ฯ ทุํมเทกับการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานพร๎อมกับเน๎นนโยบายพัฒนาและสํงเสริมทักษะให๎กับพนักงานโดยสํงพนักงานเข๎าอบรมความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง
และสอบ Certify อีกด๎วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีบุคลากรทั้งสิ้น 7 คน
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่าย
สายธุรกิจ ISD มีกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 4 กลุํม คือ ภาคสถาบันการเงิน ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และภาครัฐบาล เนื่องจากบริษัทเหลํานี้เป็นองค์กรที่มีขั้นตอนการทางานหลาย ๆ ขั้นตอน และ มี
ความซับซ๎อนในกระบวนการ การที่จะเรียนรู๎กระบวนการทางานจะใช๎เวลานาน ถึงแม๎จะเรียนรู๎ได๎แล๎วก็ไมํสามารถควบคุม
การทางานแตํละงานในกระบวนการเดียวกันให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันได๎ จากปัญหาเหลํานี้องค์กรขนาดใหญํจึงได๎มี
นโยบายทุํมงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะมาคอยอานวยความสะดวกและยกมาตรฐานการทางานขององค์กร
ซึ่งนโยบายหลํานี้ตรงกับความเชี่ยวชาญของสายธุรกิจ ISD นอกจากนี้ การที่สายธุรกิจ ISD มีการพัฒนาโปรแกรมให๎กับ
ลูกค๎าและพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่องทาให๎ ISD เป็นกลุํมคนที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ BPM ทาให๎สามารถนาความรู๎มา
พัฒนาให๎กับลูกค๎ากลุํมใหมํได๎โดยใช๎เวลาน๎อยลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สํงผลให๎สายธุรกิจ ISD สามารถขยายฐาน
ลูกค๎าไปในกลุํมเดียวกันได๎งํายขึ้น
3.

6.2.2 ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ด๎าน Business Process Management อยูํในชํวงเติบโตอยํางมากเนื่องจาก
เป็นระบบที่มุํงเน๎นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทางานให๎มีประสิทธิภาพเพื่อกํอให๎เกิดการแขํงขันได๎ในทางธุรกิจ ซึ่ง
กระบวนการ Business Process จะมีอยูํในทุก ๆ องค์กร ซึ่งเป็นการบวนการที่พัฒนาขึ้นมาให๎สามารถดาเนินการทางธุรกิจ
ได๎ แตํไมํสามารถที่จะนาเอาข๎อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและแก๎ไขกระบวนการได๎มากนัก เนื่องจากกระบวนการทางาน
เดิม ๆ ไมํมีรูปแบบของข๎อมูลที่แนํนอนทาให๎ยากตํอการนามาวิเคราะห์และปรับปรุง การนา BPM มาใช๎ในองค์กร จะทาให๎
ข๎อมูลมีรูปแบบที่แนํนอนและเป็นมาตรฐานซึ่งจะสามารถนาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เพื่อเป็นข๎อมูลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู๎บริหารตํอการลงทุน และ ให๎บริการได๎เป็นอยํางดี
คูํแขํงโดยตรงของสายธุรกิจ ISD มีจานวนน๎อยราย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด๎าน Business Process
Management ที่ ISD เป็นพันธมิตรที่อยูํในกลุํมระดับ Medium และ Enterprise ประกอบกับทาง ISD เองมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์ที่ยาวนาน และ มีกลุํมลูกค๎าเดิมในระดับ Enterprise ที่ ISD เป็นคน Implement ระบบงานให๎แล๎วประสบ
ความสาเร็วด๎วยดีตลอดมาทาให๎ลูกค๎าไว๎วางใจและมีการให๎พัฒนาระบบงานอยํางตํอเนื่อง
คูํแขํงโดยอ๎อมของสายธุรกิจ ISD มีจานวนน๎อยราย
เนื่องจากทีมงานมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน มี
ฐานลูกค๎าในระดับ Enterprise และ ทางตรงข๎าม ISD ยังมีนโยบายในการปรับคูํแขํงให๎หันมาเป็นพันธมิตรโดยการรํวมมือ
การพัฒนาระบบงานให๎กับลูกค๎าเพื่อรองรับปริมาณลูกค๎าที่เพิ่มขึ้นอยํางก๎าวกระโดด
แนวโน้มอุตสาหกรรม
จากแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ทางรัฐบาลได๎มี
การสํงเสริมให๎ประชาชนทั่วไปสามารถเข๎าถึง ICT ได๎มากขึ้น ซึ่งจานวนคนที่เข๎าถึงมากขึ้นก็ยํอมหมายถึงปริมาณข๎อมูลที่
จะต๎องจัดการต๎องมากขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้น การจัดการกับข๎อมูลมากมายมหาศาลเหลํานั้นจาเป็นจะต๎องมีซอฟต์แวร์ที่
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เข๎ามาชํวยบริหารและจัดการให๎ทันตํอความเปลี่ยนแปลงไปของสัมคมยุค IT และ รัฐบาลได๎มีการสํงเสริมอุตสาหกรรม
พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยโดยสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบธุรกิจในไทยได๎หันมาใช๎ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยคนไทยมากขึ้น
นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได๎ตั้งเป้าหมายไว๎วําเป้าหมายในการเติบโตไมํต่ากวํา
100,000 ล๎านบาท มี
ซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไมํน๎อยกวํา 50% ของมูลคําทั้งหมด และ มูลคําในการสํงออกเพิ่มขึ้น 30% และ ทางรัฐบาลก็ได๎
มีมาตรการสํงเสิรมตลาดซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดย
 ให๎มีการผลิตนักวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู๎
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให๎มีหนํวยงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
(Software Industry
Promotion Agency : SIPA) พร๎อมทั้งมีมาตรการให๎บริษัทซอฟต์แวร์ไทยรวมตัวกันสร๎างกลุํมรับงาน
พัฒนาซอฟต์แวร์จากตํางประเทศอยํางเป็นรูปธรรม (consortium) เพื่อให๎เกิดอานาจในการตํอรอง
เพื่อผลักดันให๎เกิดการลงทุนและสร๎างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให๎เจริญเติบโตจากปัจจุบัน
 อานวยความสะดวกให๎ผู๎ลงทุนแบบ One-Stop-Shop ตั้งแตํปี 2546 พร๎อมกับการสํงเสริมให๎มีการใช๎
Open Source ซอฟต์แวร์ควบคูํกับซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไทยเทียบมูลคําไมํต่ากวําร๎อยละ 50
ของมูลคําซอฟต์แวร์รวมในแตํละปี
 มีนโยบายปรับปรุงอัตราภาษีอากรนาเข๎าและสํงออกของปัจจัยในการผลิตสินค๎าไอทีเพื่อเป็นการ
สนับสนุนผู๎ประกอบการในไทยให๎มีต๎นทุนที่ต่าลงเพื่อไมํให๎เสียเปรียบสินค๎าที่นาเข๎าแบบสาเร็จรูป
 มาตรการในการสร๎างความเชื่อมั่นให๎ผู๎ผลิตโดยการบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกาหนดโทษให๎มีความรุนแรงมากขึ้น
 มาตรการยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎แกํผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยํางน๎อย 5 ปีแรกและ
 การสํงเสริมการพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ด๎านสื่อประสม เชํน สื่อการสอน เป็นต๎น
จากการที่รัฐบาลให๎การสนับสนุนอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์อยํางจริงจังโดยรัฐบาลเองมีเป้าหมายวํา
“มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย”
3.6.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจุบันสายธุรกิจ ISD พัฒนาซอฟต์แวร์ด๎าน Business Process Management ของทีมงานเน๎นไปที่การ
แก๎ปัญหาในกระบวนการทางานของลูกค๎าเพื่อให๎กระบวนการทางานมีความกระชับ สามารถตรวจสอบและติดตามงานใน
กระบวนการได๎ และนาข๎อมูลที่เกิดจาการทางานในกระบวนการมาวิคราะห์และนาเสนอแผนเพื่อปรับปรุงและแก๎ไขการบวน
การทางานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ISD มีแนวนโยบายที่จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปเรียนรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค๎าและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อที่จะนาความรู๎ที่ได๎มาทาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยํางตํอเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค๎า และ เพื่อเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรของ ISD อยํางตํอเนื่อง
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3.7 ธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited : INEC)
3.7.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จากัด “INEC” ประกอบธุรกิจบริการให๎คาปรึกษา พัฒนา
และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือขํายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับลูกค๎าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุํงเน๎นกลุํมลูกค๎า
ขนาดใหญํซึ่งเป็นผู๎นาในอุตสาหกรรมที่มีความต๎องการงานบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ขอบเขตของการบริการ
ครอบคลุมตั้งแตํการให๎คาปรึกษา เพื่อแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า การพัฒนาและวางระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขํายสารสนเทศ
ธุรกิจของบริษัทสามารถแบํง ได๎เป็น 2 ประเภทหลัก ได๎แกํ
 ธุรกิจบริการให๎คาปรึกษาและพัฒนางานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consulting and Development)
 ธุรกิจบริการด๎าน Government Enterprise Resource Planning (GERP)
3.7.1.1 ธุรกิจบริการให้คาปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Consulting and

Development)
บริษัทประกอบธุรกิจให๎คาปรึกษาและพัฒนางานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาทางออกสาหรับ
ตอบสนองความต๎องการในการใช๎งานของลูกค๎า ( Solution Providing) เชํน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช๎ใน
ด๎านการพาณิชย์ (E-Commerce) ซึ่งจะชํวยให๎ลูกค๎าสามารถสร๎างข๎อได๎เปรียบในการแขํงขัน หรือการเก็บรวบรวมข๎อมูลทาง
ธุรกิจเพื่อนามาประมวลผลประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยบริษัทจะทางานอยํางใกล๎ชิดกับลูกค๎าเพื่อศึกษาถึง
ลักษณะการประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต๎องการในการใช๎งาน อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือขํายที่
ลูกค๎ามีอยูํ วิเคราะห์และนาเสนอรายงานสรุป คาแนะนา ขั้นตอนหรือแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
1) เว็บแอ็พพลิเคชั่น (Web Application)
การบริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( ECommerce) ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทั้งระหวํางธุรกิจกับธุรกิจ ( Business to Business, B2B)
และระหวํางธุรกิจกับลูกค๎า ( Business to Customer, B2C) เชํน การขอใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินค๎า หรือการชาระ
คําบริการผํานทางเครือขํายอินเตอร์เน็ต โดยเน๎นประกอบธุรกิจให๎บริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ตามความต๎องการของลูกค๎า
(Customization Development) โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีของ JAVA ซึ่งสามารถประยุกต์การทางานรํวมกับซอฟท์แวร์
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Business Intelligent Application) เชํน Cognos ฯลฯ ในการพัฒนาไปสูํระบบประมวลผลและวัด
ประสิทธิภาพการทางาน (KPI) ตลอดจนระบบการสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู๎บริหาร ( Decision Support System) ซึ่ง
จะดาเนินการจาหนํายผํานตัวแทนจาหนํายซึ่งเป็นที่ปรึกษาด๎านระบบบัญชีการเงิน โดยตรงเข๎าสูํกลุํมเป้าหมาย ได๎แกํ
โรงงานอุตสาหกรรม กลุํมบริษัทธุรกิจเอกชนขนาดกลาง ( SME) และขนาดใหญํ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หนํวยงานราชการพล
เรือนและทหาร ฯลฯ ทั้งนี้จะใช๎ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 8 – 12 เดือน โดยจะใช๎เงินทุนในการดาเนินการ
จากคําจ๎างที่บริษัทฯ ได๎รับจากกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย
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3.7.1.2 ธุรกิจบริการด้าน Government Enterprise Resource Planning (GERP)
เป็นระบบงานสารสนเทศที่พัฒนามาเพื่อมุํงเน๎นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการทางานขอ
หนํวยงานภาครัฐ โดยให๎ความสาคัญในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานภาครัฐ ( Government Business
Process) เพื่อใช๎อธิบายกระบวนการทางานของระบบงานตํางๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะมีความสอดคล๎องและจะต๎องสามารถ
อ๎างอิงกับกฎหมาย/กฏเกณฑ์/ระเบียบราชการตํางๆ ได๎ทุกกระบวนงาน โดยที่กระบวนงานทั้งหมดมีความเป็นมาตรฐาน
แบบเดียวกัน นาไปสูํการพัฒนาขีดสามารถทางด๎านไอทีของหนํวยงานภาครัฐในระดับสากลได๎ในอนาคต
โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ G-ERP (Government Enterprise
Resource Planning) ในลักษณะของ Web Solutions เพื่อรองรับกระบวนการทางานภาครัฐทั้ง 5 ด๎าน ประกอบด๎วย
1. ระบบบริหารงบประมาณภาครัฐ
2. ระบบบริหารพัสดุภาครัฐ
3. ระบบบริหารการเงินภาครัฐ
4. ระบบบริหารบัญชีภาครัฐ
5. ระบบบริหารบุคลากรภาครัฐ
3.7.2 กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์การแข่งขัน
ในการกาหนดกลยุทธ์การแขํงขันและนโยบายการดาเนินธุรกิจ บริษัทมุํงเน๎นที่การสร๎างผลประกอบการที่ดี
และการเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันในระยะยาว โดยกลยุทธ์การแขํงขันและนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทมี
ดังนี้
(1) การรักษาระดับอัตราส่วนกาไร
บริษัทมีนโยบายหลักในการรักษาระดับอัตราสํวนกาไรให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม อยํางไรก็ตาม ธุรกิจ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีจานวนคูํแขํงคํอนข๎างมาก อีกทั้งเทคโนโลยีที่ใช๎ยังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยําง
รวดเร็ว ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํได๎รับการใช๎งานกันอยํางแพรํหลาย การแขํงขันระหวํางผู๎ประกอบการจะเป็นการแขํงขันด๎าน
ราคาเป็นสาคัญ และเพื่อให๎บริษัทสามารถรักษาอัตราสํวนกาไรและอัตราผลตอบแทนตํอผู๎ถือหุ๎นในระดับที่เหมาะสม บริษัท
จึงให๎ความสาคัญกับการสร๎างอานาจการแขํงขันโดยเน๎นการสร๎างความแตกตํางให๎กับบริษัท โดยวางตาแหนํงบริษัทให๎เป็น
ผู๎นาด๎านการให๎บริการที่มีคุณภาพสูง มีการหาทางออกที่ชาญฉลาดและสร๎างสรรเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ตลอดจนการนาหน๎าคูํแขํงในการพัฒนาและนาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่จะถูกนาเสนอสูํตลาดแกํลูกค๎า
(2) ความมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
คุณภาพและความเป็นมืออาชีพในการให๎บริการ ตลอดจนความสามารถในการสร๎างมูลคําเพิ่ม
(Value Added) ให๎กับบริการเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่ทาให๎บริษัทสามารถดารงไว๎ซึ่งความสามารถในการแขํงขันและรักษา
อัตรากาไรไว๎ได๎ บริษัทจึงมุํงเน๎นการให๎บริการอยํางมืออาชีพและการนาเสนอเทคโนโลยีหรือทางออกใหมํ ๆ ในการ
ตอบสนองความต๎องการทางธุรกิจของลูกค๎ากํอนคูํแขํง การคัดสรรและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
บริษัทให๎ความสาคัญกับการคัดสรรบุคลากรเข๎าทางานและการรักษาบุคลากรเหลํานี้ให๎ทางานกับ
บริษัทเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่สาคัญที่สุดของบริษัทในการประกอบธุรกิจ ความรู๎ความสามารถ
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ของบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่ชํวยสํงเสริมให๎บริษัทมีศักยภาพในการให๎บริการที่เหนือกวําคูํแขํง ทั้งนี้ ในการคัดสรร
บุคลากร บริษัทมีนโยบายที่จะมุํงเน๎นไปยังกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎และประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูํแล๎ว
รวมทั้งสร๎างบุคลากรขึ้นใหมํให๎สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ สาหรับความพยายามในการรักษาบุคลากรเหลํานี้
บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุํงเน๎นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร
การวางแนวทางวิชาชีพ ( Career Path) ของบุคลากรในแตํละระดับให๎ชัดเจน การเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
บุคลากรภายในองค์กร การให๎ทุนการศึกษาสาหรับพนักงานที่มีความสามารถและอยูํกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน อันจะ
เป็นการพัฒนาบุคลากรและสร๎างขวัญและกาลังใจในการทางานได๎อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการให๎ผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สามารถแขํงขันกับผู๎ประกอบการรายอื่นได๎ โดยระดับของผลตอบแทนจะขึ้นอยูํกับความสามารถของแตํละบุคคลเป็นสาคัญ
(3) การเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ผลิตและผู้แทนจาหน่ายเจ้าของ
เทคโนโลยี
บริษัทมีนโยบายในการสร๎างความสัมพันธ์กับกลุํมผู๎ผลิตและผู๎แทนจาหนํายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
ของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู๎ผลิตสินค๎าเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่เอื้อ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให๎ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากบริษัทจะได๎รับการสนับสนุนในการจัดอบรมและให๎ความรู๎
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสินค๎าใหมํ ๆ ที่จะนาเสนอตํอตลาด การกาหนดราคาต๎นทุนสินค๎าซึ่งแขํงขันได๎กับคูํแขํงอื่น ๆ การ
แนะนากลุํมลูกค๎าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้การได๎รับความไว๎วางใจจากบริษัทผู๎ผลิตสินค๎าชั้นนาในลักษณะของพันธมิตรทาง
การค๎าดังกลําวยังเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า ถึงความรู๎ความสามารถของบุคลากรบริษัทในการให๎บริการติดตั้งและ
ประยุกต์ใช๎สินค๎าให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนความชํวยเหลือทางเทคนิคที่จะได๎รับจากผู๎ผลิตสินค๎า
(4) การขยายฐานลูกค้าแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและรักษาไว้ซึ่งฐานลูกค้าเดิม
บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุํงเน๎นการให๎บริการกับกลุํมลูกค๎าวิสาหกิจขนาดใหญํ ทั้งนี้เพื่อให๎
สามารถสร๎างอัตราการเติบโตแกํธุรกิจของบริษัท ในขณะที่สามารถรักษาระดับคุณภาพบริการทีดีเยี่ยมให๎กับลูกค๎า บริษัท
จึงมีแผนขยายงานบริการที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุํมอุตสาหกรรมที่มีความต๎องการงานบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีศักยภาพในการเติบโตสูงขึ้นเป็นสาคัญ ในสํวนของการรักษาฐานลูกค๎าเดิม บริษัทให๎ความสาคัญในการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับลูกค๎าในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
(5) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายโดยอาศัยการสร๎า ง
ความสัมพันธ์ในระดับผู๎บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น ๆ และผู๎บริหารทุกระดับชั้น รวมทั้งระดับเจ๎าหน๎าที่ปฎิบัติงาน เพื่อให๎
เกิดการเกื้อหนุนในด๎านการดาเนินงานโครงการให๎เกิดผลสาเร็จ ซึ่งเป็นสํวนที่ทางบริษัทฯ มีความชานาญ
3.7.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการตลาด
บริษัทมีการกาหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะ
หนํวยงานขนาดใหญํ เชํน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น เนื่องจากหนํวยงานเหลํานี้มีงบประมาณในการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศคํอนข๎างสูง
เพื่อใช๎ในการปรับปรุงการทางานให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีจุดแข็งในด๎านความรู๎ ความชานาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจนี้ จึงทาให๎ลูกค๎ากลุํมนี้มีความมั่นใจในการเลือกให๎บริษัทฯเป็นผู๎ดาเนินการ
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ในสํวนของการเข๎าถึงลูกค๎าในแตํละกลุํมนั้นโดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จะเข๎า
ไปทาการประกวดราคา สํวนลูกค๎าภาคเอกชนจะใช๎ทีมงานขายตรง รายได๎สํวนใหญํจะมาจากชํองทางการประกวดราคา
ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให๎พนักงาน Pre-Sale เข๎าไปทาแนะนาทางด๎านเทคนิค และระบบใหมํๆให๎กับลูกค๎าเพื่อให๎ลูกค๎าเล็งเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของการใช๎ระบบตํางๆในการทางาน จากนั้นหากลูกค๎ามีความสนใจสินค๎าและบริการ ทางสาย
งานจะจัดสํงพนักงานขายเข๎าไปเจราจาตํอรองด๎านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวดราคาหรือปิดงานตํอไป
3.7.4 ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร
3.7.4.1 การสรรหาและการคัดเลือก
การคัดสรรบุคลากร บริษัทมีนโยบายที่จะมุํงเน๎นไปยังกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎และประสบการณ์ในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูํแล๎วรวมทั้งสร๎างบุคลากรขึ้นใหมํให๎สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ สาหรับความพยายามใน
การรักษาบุคลากรเหลํานี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุํงเน๎นการพัฒนาความสามารถและความ
รับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางวิชาชีพ ( Career Path) ของบุคลากรในแตํละระดับให๎ชัดเจน การเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบุคลากรภายในองค์กร
3.7.4.2 การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
คําตอบแทนและสวัสดิการ จะประกอบด๎วย สวัสดิการพื้นฐาน เชํนการประกันสังคม ประกันสุขภาพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลประกอบการ เป็นต๎น
3.7.4.3 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร บริษัทจะสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ ที่ถํายทอดจากห๎วหน๎างาน การ
ถํายทอดของผู๎ผลิตหรือเจ๎าของผลิตภัณฑ์ที่บริษัททาตลาด รวมถึงการให๎ทุนการศึกษาสาหรับพนักงานที่มีความสามารถ
และอยูํกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร๎างขวัญและกาลังใจในการทางานได๎อีกทาง
หนึ่ง รวมทั้งการให๎ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแขํงขันกับผู๎ประกอบการรายอื่นได๎ โดยระดับของผลตอบแทนจะ
ขึ้นอยูํกับความสามารถของแตํละบุคคลเป็นสาคัญ
3.7.4.4 การปฎิบัติงาน
บริษัทกาหนดการปฎิบัติงาน 5 วันตํอสัปดาห์ คือวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. –
17.00 น. หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
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3.8 โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โครงการที่ยังไมํได๎สํงมอบของบริษัทโดยสํวนใหญํเป็นงานประมูลทั้งจากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการที่
ชนะการประมูลแล๎วอยูํระหวํางดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
ลาดับ

ชื่อลูกค้า

ชื่อโครงการ

1

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

3
4
5
6
7

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

จ๎างพัฒนาระบบ Data WareHouse / Data Mining จานวน 1 ระบบ
(IBACC)
จ๎างพัฒนาระบบ Data WareHouse / Data Mining จานวน 1 ระบบ (
MA ปี 3 - 5)
เชําเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 11 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี
โครงการเก็บ log พรบ. การทํองเที่ยว
CAT - เชําเครื่อง Notebook 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี
Credit Card Distribute Job System & SMS
Desktop management จานวน 1 ระบบ

8

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

เชําเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบริการe-auction 26 เครื่อง 3 ปี

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส(ประเทศไทย) จากัด
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท สแตนด์ไท จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
บริษัท ไอ-เทล โซลูชั่นส์ จากัด
กรมประชาสัมพันธ์
บริษัท ไอ-เทล โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท อธิ เทเลคอม จากัด
บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จากัด
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร

จัดซื้อเครื่อง/อุปกรณ์ CA POS
จ๎างซํอมบารุงรักษาและซํอมแซมแก๎ไขอุปกรณ์
โครงการ ACT3G Initial phase (Services)
จ๎างซํอมอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสัญญาณความเร็วสูง
งานจะซื้อจะขายอะไหลํอุปกรณ์ EWSD ยี่ห๎อ NSN จานวน 1 รายการ
จะซื้อจะขายอะไหลํอุปกรณ์สื่อสัญญาณ SDH ยี่ห๎อ NSN
ซื้อการ์ดของอุปกรณ์ hiT 7070 สาหรับระบบเชื่อมโยง 11 รายการ
บารุงรักษาและซํอมแซมแก๎ไขระบบ (SSTP)
PTT-Hinkong FOTE
โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทาผิดด๎านเทคโนโลยี
จ๎างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร๎อมระบบโปรแกรม
ซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานระบบเครือขําย
ระบบฐานข๎อมูลการทํองเที่ยวเชิงการตลาด
จ๎างบริหารจัดการและซํอมบารุงรักษาระบบเครือขํายคอมฯ
พัฒนาเทคโนโลยีการนาเสนอสื่อเพื่อขยายขํายบริการของสถานี11ชํอง
โครงการจัดซื้อพร๎อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือขํายที่ทาการ สนข
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุ 11 ชํอง
ซํอมอุปกรณ์ Card Alcatel
IBSC- MA CMU_53

28

จ๎างพัฒนาหน๎าเว็บหลักพร๎อมจัดฝึกอบรมศูนย์ข๎อมูล ฯ
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อลูกค้า
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด
สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง
กรุงเทพมหานคร
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออโต๎เซลส์ จากัด
บริษัท ไทยออโต๎เซลส์ จากัด
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
การรถไฟฟ้าขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย

ชื่อโครงการ
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร๎อมระบบโปรแกรมฯ
ระบบติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
โครงการสารวจสถานภาพบํอน้าบาดาล
จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
จ๎างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจการคลังฯ
ปรับปรุง e-Procurement For WAS
TAS-Additional 50
TAS-Additional 52
SAS ETL Development&REporting Outsourcing Services for700m
BCP Data Warehouse (Financial)
CC-Reside & CC_DATA Change Request
โครงการ DQ-Developer Outsourcing Services (Phase II)
จ๎างบารุงรักษาระบบสารสนเทศ 5 ระบบ ปีงบประมาณ 2553

3.9 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
IRCP ซึ่งทาธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีเป้าหมายเป็นผู๎นาในธุรกิจด๎านนี้ ได๎ตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมโดยเสมอมา บริษัทจึงมีนโยบายในการสร๎างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให๎
พนักงานมีใจรักษ์สิ่งแวดล๎อมและมีสํวนรํวมชํวยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วยนโยบาย 4R คือ Reduce หรือการลดการใช๎
ทรัพยากรโดยไมํจาเป็น Reuse หรือการนามาใช๎ซ้า Recycle หรือการนาไปแปรรูปกลับมาใช๎ใหมํ และ Responsibility หรือ
การรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบนี้จะเป็นสํวนที่เน๎นในเรื่องความรับผิดชอบตํอสังคม โดยในชํวง 3 ปีที่ผํานมา IRCP ได๎มี
กิจกรรมที่กํอให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายด๎านนี้ อาทิ
1. การปรับขบวนการให๎เป็น e-workflow เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดาเนินงาน และลด
การใช๎เอกสารที่เป็นกระดาษในขบวนการลง ซึ่งสามารถลดการใช๎กระดาษในแตํละขบวนการได๎ไมํต่ากวํา
50% ตัวอยํางของขบวนการที่ปรับเป็น e-workflow สาเร็จสมบูรณ์และได๎แกํ ระบบการรับแจ๎งและแก๎ไข
ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและงานธุรการ ( GA Hotline), ระบบการลาของพนักงาน และระบบการรับข๎อ
ร๎องเรียนและปัญหาจากลูกค๎า (Call Center) เป็นต๎น ซึ่งการปรับปรุงขบวนการเหลํานี้นับเป็นการชํวยให๎เกิด
การลดการใช๎ทรัพยากรที่ไมํจาเป็นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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2. การใช๎กระดาษให๎ครบทั้ง 2 หน๎า บริษัทให๎ผู๎บังคับบัญชาของแตํละหนํวยงานจัดให๎พนักงานในหนํวยงานมี
การคัดแยกกระดาษใช๎แล๎วทั่วไปที่ไมํเป็นความลับหรือสาคัญ ให๎นากลับมาใช๎ในการพิมพ์เอกสารใหมํ เป็น
การสนับสนุนให๎เกิดการใช๎ซ้าและมีประสิทธิภาพ และชํวยลดต๎นทุนด๎านเอกสารควบคูํไปด๎วย
3. สาหรับกระดาษที่ใช๎ครบทุกหน๎าแล๎ว รวมถึงเอกสารความลับและสาคัญ เมื่อครบกาหนดการเก็บรักษา บริษัท
ก็มีการกาหนดผู๎รับผิดชอบที่ทาหน๎าที่เก็บรักษาและทาลายของเอกสารแตํละชนิดโดยแยกตามชนิดของ
Media ที่ใช๎ในการจัดเก็บเชํน กระดาษ และ CD ให๎ขออนุมัติเพื่อทาลาย โดยในขั้นตอนการทาลายจะแยก
เอกสารที่ถูกเก็บในรูปแบบของ Media ตํางชนิดกัน ออกจากกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อทาลายเรียบร๎อยแล๎ว ขยะ
ที่เกิดจากการทาลายจะนาไปขายให๎กับโรงงานกระดาษ และโรงพลาสติก เพื่อนาไปแปรรูปกลับมาใช๎ใหมํ
จากนโยบายดังกลําว ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงการให๎ความสาคัญตํอการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นสิ่งที่
บริษัทยึดถือปฏิบัติและสํงเสริมให๎มีตํอเนื่องตํอไป
นอกเหนือจากนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมแล๎ว บริษัท ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของความรับผิดชอบตํอสังคมและ
การดาเนินธึรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึงได๎เกิดเป็นนโยบายของบริษัทจากเรื่องดังกลําว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในสํวนการดูแลรับผิดชอบตํอสังคม บริษัท IRCP ได๎มีการนาสิ่งของเครื่องใช๎ไปบริจาคตามที่ตํางๆ อาทิเชํน วัดถ้า
เขาองค์จุ จังหวัดกาญจนบุรี วัดพระบาทน้าพุ โรงเรียนวัดหนองซํอมตะเคียนงาม จังหวัดสระบุรี เป็นต๎น และมีการจัดให๎
พนักงานไปรํวมเลี้ยงอาหารเด็กที่ บ๎านเด็กอํอน พญาไท เป็นต๎น โดยจัดในรูปแบบลักษณะของ Rally เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎
พนักงานเข๎ามามีสํวนรํวมมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ผํานมาสํวนใหญํได๎ผลตอบรับเป็นอยํางดี มีความสุขทั้งผู๎ให๎และผู๎รับ ทั้งใน
สํวนของสถานที่ที่ได๎รับบริจาคก็ได๎รับประโยชน์จากสิ่งของและอาหาร สํวนบริษัทก็ได๎ประโยชน์ในการสร๎างเสริมความ
สามัคคีในหมูํพนักงาน
นอกจากนี้บริษัท IRCP ยังมีโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไมํได๎ใช๎งานแล๎ว แตํยังมี
สภาพที่ดีและยังใช๎งานได๎อยูํ ให๎กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมดังกลําวยํอมแสดงถึงความรับผิดชอบตํอสังคมที่ IRCP
และยังคงสนับสนุนกิจกรรมเหลํานี้อยํางตํอเนื่องให๎คงอยูํตลอดไป
นโยบายด้านธรรมาภิบาล
IRCP ได๎เริ่มนาระบบธรรมาภิบาลมาใช๎ตั้งแตํวันแรกที่กํอตั้งบริษัท เมื่อ 22 ปีที่ผํานมา ปัจจุบันบริษัทฯ ได๎กาหนด
เป็นนโยบายเพื่อให๎พนักงานทุกระดับได๎นาไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนล๎วนยึดหลักปฏิบัติในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต โปรํงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบตํอผู๎ถือหุ๎น ลูกค๎า คูํค๎า
แม๎กระทั่งคูํแขํงทางการค๎า ตลอดจนมุํงมั่นรับผิดชอบตํอสังคมโดยรวม
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นอกจากนี้ บริษัทยังได๎นาเทคโนโลยีและการบริหารงานสมัยใหมํเข๎ามาใช๎ อาทิ ระบบ

ISO 9000 ระบบงาน

Career Path ระบบ Balance Score Card และ KPIs รวมถึงระบบอื่นๆ ที่จาเป็น เพื่อสร๎างความโปรํงใส เทําเทียม และ
ยุติธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อให๎บรรลุตํอหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางดียิ่ง
จากการดาเนินงานที่โปรํงใส เป็นธรรมตํอผู๎บริโภค ตํอพนักงาน และการชํวยเหลือสํงเสริมกิจกรรมของพนักงาน
และผู๎บริหารของบริษัท IRCP จึงสํงผลให๎ได๎รับรางวัลชนะเลิศ“ธรรมาภิบาลดีเดํน” ประจาปี 2547 จาก “โครงการรางวัลป๋วย
อึ๊งภากรณ์ เพื่อสํงเสริมธรรมาภิบาล ” ซึ่งเป็นรางวัลแหํงความภาคภูมิใจที่ทาให๎บริษัทยังคงมุํงมั่นรักษาคุณภาพให๎คงอยูํ
ตํอไป
หลักธรรมาภิบาลที่บริษัท IRCP ได๎ยึดถือปฏิบัติ มีดังนี้
1. การเปิดเผยข๎อมูล
บริษัทได๎เปิดเผยข๎อมูลให๎แกํนักลงทุน และผู๎ที่สนใจในการดาเนินธุรกิจของบริษัทผํานทางเว็บไซด์ของบริษัท
คือ www.ircp.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได๎มีการแจ๎งขําวสารสาคัญตํางๆ ของบริษัทตํอตลาดหลักทรัพย์ ผําน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสามารถเปิดเผยตํอนักลงทุนตํอไปได๎
2. การดาเนินธุรกิจอยํางระมัดระวัง
2.1. การจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
2.1.1. ธุรกิจที่เป็นโครงการ (Project Based Business)
ธุรกิจสํวนใหญํของ IRCP จะเน๎นการทางานที่เป็นโครงการ ซี่งที่ผํานมาบริษัทได๎ลดความเสี่ยง
ในการดาเนินโครงการ โดยจัดตั้งเป็นคณะทางานด๎านบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
-

การประเมินความเสี่ยงกํอนการขาย ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแตํกํอนการขาย โดย คณะทางาน
จะประเมินโอกาสที่จะสํงมอบโครงการได๎สาเร็จ ประเมินความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นและ
แผนปฏิบัติ หากเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น และประเมินผลกระทบตํอองค์กร อันได๎แกํ
ผลกระทบด๎านการเงิน ผลกระทบด๎านการบริการ เป็นต๎น

-

คัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงออกไป หลังจากประเมินความเสี่ยงของโครงการแล๎ว

-

หลังจากการชนะการประกวดโครงการ จะมีการถํายทอดงานจากฝ่ายขายไปยังฝ่าย
บริหารโครงการ (Project Management)

-

เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการถําย ทอดงานให๎ฝ่ายบริการหลังการขาย ดูแลจนสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันตามสัญญา
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2.1.2. ธุรกิจที่ไมํใชํโครงการ (Non Project Business)
ธุรกิจที่ไมํใชํโครงการ ได๎แกํ การขายสินค๎า Professional Product ให๎แกํตัวแทนจาหนํายสินค๎า
(Reseller) โดยบริษัทยํอย คือ IT Distribution ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
-

เริ่มต๎นจากการคัดเลือกสินค๎าที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจเฉพาะ (Enterprise Product) เพื่อ
ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหนี้สูญของการขายให๎ตัวแทนจาหนําย

-

มีการประเมินความนําเชื่อถือของตัวแทนจาหนําย เพื่อประกอบการพิจารณาให๎วงเงิน
สินเชื่อ (Credit Control) หากมีกรณีที่เป็นลูกค๎ารายใหมํหรือมีฐานะทางการเงินที่ไมํ
มั่นคง บริษัทจะขอหลักประกันในการชาระหนี้เพิ่มเติม เชํนการเปิด

D/LC (Domestic

Letter of Credit) หรือการรับเช็คลํวงหน๎า
-

มีการใช๎บริการรับประกันความเสี่ยงในการชาระหนี้ โดยบริษัทได๎ใช๎บริการทางการเงินกับ
ธนาคารบางแหํง โดยบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายในวงเงินที่จากัดเทํานั้น

3. การใช๎หลักการบัญชีแบบอนุรักษ์นิยม
บริษัทมีการใช๎หลักการบัญชีแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative Accounting) โดยมีนโยบายการจัดทาบัญชีให๎
มีความโปรํงใสและสะท๎อนถึงสภาพที่แท๎จริงของการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีผลกระทบในทางลบ บริษัทจะ
พิจารณาจัดตั้งสารองทางบัญชีให๎เพียงพอตํอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ได๎แกํ การตั้งสารองด๎อยคําการ
ลงทุน การตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งสารองจากคําเบี้ยปรับโครงการลําช๎า ซึ่งหากปรากฏวําไมํพบการ
ขาดทุนดังกลําว บริษัทจะคืนเงินสารองดังกลําวในรอบบัญชีถัดไป เพื่อให๎นักลงทุนได๎ทราบถึงภาระและความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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