แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท สาหรับงวดปี 2556-2558 แยกตามหน่วยธุรกิจ มีรายละเอียดดังตารางนี ้
หน่ วยธุรกิจ

ดาเนิน
การโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

2556
จานวนเงิน ร้ อยละ

2557
จานวนเงิน ร้ อยละ

หน่วย:พันบาท
2558
จานวนเงิน
ร้ อยละ

หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม
IRCP
100
414,058 39.56
358,172 21.51
356,533
28.82
หน่ ว ยธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ
IRCP
100
232,816 22.24
676,433 40.62
194,094
15.69
องค์กร
หน่วยธุรกิ จระบบวิทยุแ ละโทรทัศ น์ กระจาย
IRCP
100
196,235 11.78
208,698
16.87
เสียง*
หน่วยธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
IRCP
100
18,720
1.79
21,925
1.32
19,743
1.59
หน่วยธุรกิจจาหน่ายสินค้ าไอทีประเภท
IT Green 91.14
327,522 31.29
364,336 21.88
439,294
35.51
ผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร**
ให้ บริการ ให้ คาปรึกษาและแก้ ปัญหาด้ าน
INEC
92.00
46,685
4.46
35,681
2.14
42,465
3.43
ระบบสารสนเทศ
หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม
TVT
99.99
38,189
3.65
42,052
2.52
14,393
1.16
หน่วยธุรกิจให้ บริการสารสนเทศบนคลาวด์*** IRCP-C
50.99
หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทาง
HRCP
50.99
การแพทย์***
รวมรายได้ ค่าบริ การพัฒนาระบบและรายได้
1,077,990 102.99 1,694,834 100.02 1,275,220 103.08
จากการขายก่อนรายได้ ระหว่างส่วนงาน
หัก รายได้ ระหว่างส่วนงาน
(55,618) (5.31)
(47,503) (2.85)
(46,136)
(3.73)
รวมรายได้ คา่ บริการพัฒนาระบบและรายได้
1,022,372 97.67 1,647,331 98.92 1,229,084
99.35
จากการขายก่อนรายได้ อื่น
รายได้ อื่น
24,361
2.33
18,042
1.08
8,018
0.65
รวมรายได้
1,046,733 100.00 1,665,373 100.00 1,237,102 100.00
*หมายเหตุ หน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง เริ่มดาเนินการในปี 2556 และเริ่มมีรายได้ ในปี 2557
**หมายเหตุ บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2558
***หมายเหตุ หน่วยธุรกิจให้ บริการสารสนเทศบนคลาวด์ และ หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ยังไม่มีรายได้ จากการประกอบการ
เนื่องจากเพิ่งเริ่มเปิ ดในการดาเนินในเดือน กันยายน 2558
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท สาหรับงวดปี 2556-2558 แยกตามหน่วยประเภทโครงการและไม่ใช่โครงการ มีรายละเอียดดังตารางนี ้
ประเภทธุรกิจ

2556
จานวนเงิน
ร้ อยละ

2557
จานวนเงิน
ร้ อยละ

หน่วย : พันบาท
2558
จานวนเงิน ร้ อยละ

รายได้ จากธุรกิจประเภทโครงการ

748,313

71.69

1,318,713

79.27

819,754

66.33

รายได้ จากธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงการ

388,227

37.19

416,255

25.02

497,742

40.27

รวมรายได้ ก่อนรายได้ ระหว่างส่วนงาน

1,136,540

108.88

1,734,968

104.29

1,317,496

106.60

(92,707)

(8.88)

(71,317)

(4.29)

(81,601)

(6.60)

1,043,833

100.00

1,663,651

100.00

1,235,895

100.00

หัก รายได้ ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

ในปี 2558 กลุ่ม บริ ษัท มีรายได้ จากส่วนธุรกิ จประเภทโครงการร้ อยละ 66.33 ของรายได้ รวม และจากส่วนงานธุรกิ จ
ประเภทไม่ใช่โครงการร้ อยละ 40.27 ของรายได้ รวม และมีรายการระหว่างกัน ร้ อยละ 6.60 ของรายได้ รวม
ข้ อมูลแต่ ละหน่ วยธุรกิจ
2.1

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication: Telecom)
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิ จ โทรคมนาคม (Telecommunication) ด าเนิ น ธุรกิ จการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ จัด หาอุป กรณ์ ติ ด ตัง้
บริ หารโครงการ และบารุ งรักษาด้ านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทนั สมัยแบบครบวงจร โดยนาเสนออุปกรณ์ที่มี ชื่อเสียง
ระดับชันน
้ าของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และผลงานเป็ นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า องค์ ก รขนาดใหญ่ ได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุด สิน ค้ าหลัก ที่ น าเสนอ ได้ แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ Nokia Siemens
Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent, และ Coriant เป็ นต้ น โซลูชั่ น หลัก
ที่เสนอขาย ได้ แก่ ระบบเชื่ อมโยงความเร็ วสูงผ่านสายใยแก้ วนาแสง (DWDM Transmission system) ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมสมั ย ใหม่ (Next Generation Network) ระบบโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ยุ ค ที่ 3 (the 3rd Generation Mobile
Network) ระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ยคุ ที่ 4 (Long-Term Evolution : LTE) และอุปกรณ์ระบบ FTTx
โดยที่ผา่ นมาทางสายธุรกิจ SI มีผลงานที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการทาโครงการใหญ่หลายโครงการจน
เป็ นที่ยอมรับในวงการอย่างกว้ างขวาง อาทิเช่น
ชื่อโครงการ
ระบบ Home Location Register/Home
Subscriber Server (HLR/HSS)
ระบบ Session Border Controller
โครงการขยาย Media Gateway
โครงการขยาย Mobile Switching Center
Server

หน่ วยงาน

ปี พ.ศ.

บมจ. กสท โทรคมนาคม

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
105.67

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม

52.29
42.23
53.06

2558
2558
2558

2558
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ชื่อโครงการ
อุปกรณ์ขยายวงจรเชื่อมต่อด้ านลูกค้ าแบบ PRI
ขนาด 400E1
อุปกรณ์ MSAN สาหรับให้ บริการโทรศัพท์ใน
ประเทศ จน. 24 ชุด
อุปกรณ์สอื่ สัญญาณวิทยุไมโครเวฟ Pure IP
Radio 3 Hops
การบริการ MA NGN Phase II
(ระยะเวลา 1 ปี )
การบารุงรักษา,ซ่อมแซมอุปกรณ์ โครงการ
พัฒนาระบบทหาร
เครื่องมือสารองหรือทดแทนระบบ
ชุมสายโทรศัพท์
Database Server For Expansion IP Network
บารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ ไข DW/DM ในส่วนHW
การจ้ างเหมาติดตังระบบ
้
Wi-Fi Network
โรงเรี ยนดวงกมล
การจ้ างบารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์
ภายในประเทศ ระยะเวลา 12 เดือน
ปรับปรุงชุมสายระบบ Intelligent Network (IN)
ซื ้อระบบ Event Base Marketing (EBM)
ซื ้อระบบบริ หารจัดการฐานข้ อมูล (RDBMS)
ปรับปรุงชุมสาย DACS 1/0 จานวน 2 ชุด
การจ้ างบารุงรักษาชุมสาย TANDEM
โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการโครงข่าย
ไร้ สาย (WiFi Management System)
อุปกรณ์ระบบ DWDM node at OC-BV612
& BV13
ระบบควบคุมระยะไกลของไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางพิเศษฉลองรัช
Upgrade VAS for HSPA
อุปกรณ์ BRAS สาหรับบริ การ Broadband
Internet

หน่ วยงาน

ปี พ.ศ.

บมจ. กสท โทรคมนาคม

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
42.19

บมจ. กสท โทรคมนาคม

10.64

2558

บมจ. ทีโอที

7.36

2558

บมจ. กสท โทรคมนาคม

20.81

2558

บมจ. ทีโอที

2.45

2558

กรมการสือ่ สารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. ทีโอที

2.99

2558

2.82
1.95
1.21

2558
2558
2558

บมจ. กสท โทรคมนาคม

13.97

2558

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. ทีโอที

124.10
78.38
29.00
29.68
13.10
44.94

2557
2557
2557
2557
2557
2557

บมจ. ปตท

14.40

2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.88

2557

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม

79.70
19.00

2556
2556

2558

หน้ ำ 7

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบ GIS Cloud Computing
จานวน 1 ระบบ
อุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่าง
ระยะไกล จานวน 120 โคม
การจ้ างเหมาติดตังอุ
้ ปกรณ์ STP-MNP
รองรับ 2.6 ล้ านเลขหมาย
อุปกรณ์ MSAN
การจ้ างบารุงรักษา (MA) ระบบ NGN
อุปกรณ์ขยายระบบ Home Location
Register (HLR)
อุปกรณ์ขยายระบบ Home Location
Register (HLR)
อุปกรณ์ขยายระบบ STP-MNP
อุปกรณ์ Media Gateway
อุปกรณ์ขยาย Capacity อุปกรณ์ Access
node Type B
การสร้ างข่ายสายเชื่อมโยง Optical Fiber
ภายในพื ้นที่ภาคกลาง
อุปกรณ์ Media Gateway สาหรับขอนแก่น
จานวน 1 ชุด

หน่ วยงาน

ปี พ.ศ.

บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
49.00

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.86

2556

บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

39.79

2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม

19.80
29.90

2556
2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม

39.85

2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม

39.85

2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม
บมจ. กสท โทรคมนาคม

39.50
49.50

2556
2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม

9.80

2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม

16.93

2556

บมจ. กสท โทรคมนาคม

9.98

2556

2556

นอกจากให้ บริ การจัดหาและรวบรวมระบบแล้ ว หน่วยธุรกิจ Telecom ยังให้ บริ การหลังการขายโดยรับประกัน
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ซึ่งโดยทัว่ ไปจะรับประกันอยู่ในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้ บริ การ
ถึงสถานที่ของลูกค้ า (Onsite Service) โดยแบ่งการบริ การออกเป็ น 2 ลักษณะ ตามความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
1. Corrective maintenance คือ การให้ บริ การต่อเมื่อเกิดปั ญหาระบบให้ กบั ลูกค้ า
2. Preventive maintenance คือ การให้ บริ การตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด เช่น
3 เดือน 6 เดือน เป็ นต้ น
2.1.2

การตลาดและการแข่ งขัน
หน่วยธุรกิจ Telecom มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ
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หน่ วยธุ รกิ จ Telecom ได้ รั บ การแต่ งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนจ าหน่ ายสิ น ค้ าที่ มี ชื่ อเสี ยง ได้ แก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ Nokia
Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber และผลิตภัณฑ์ Coriant โดยสินค้ าของบริ ษัท
มีคณ
ุ ภาพ ได้ รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธุรกิจ Telecom ยังมีจดุ เด่นในการสร้ างความแตกต่าง
ในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า มีความชานาญและมีศกั ยภาพในการบริ หาร
โครงการ นอกจากนีท้ างทีมงานเน้ นการให้ ความสาคัญและใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะด้ านคุณภาพการ
ให้ บริ การก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยทีมงานจะต้ องเข้ าใจในธุรกิจเพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การที่ดีที่สุด การ
ส่งมอบตรงเวลา ทาให้ บริ ษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าเสมอมา
(2) ด้ านพนักงาน
บริ ษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้ มีความสามารถแนะนา
และรองรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ าและตลาด จึงเน้ นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการทางานเป็ นทีม
การรับรู้ และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้ จากการเป็ น Certificate
Partner จากเจ้ าของผลิต ภัณ ฑ์ ท าให้ ที ม งานมีค วามยื ดหยุ่น ในการทางานสามารถปรับ ตัวให้ สอดคล้ องกับ ความ
เปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างดี
(3) ด้ านการบริ หารต้ นทุน
หน่วยธุรกิจ Telecom เน้ นการบริ หารต้ นทุนการขายและการให้ บริ การเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน โดยยัง
รักษาคุณภาพสินค้ าและการบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้ หน่วยธุรกิจยังเน้ นการบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่
ค้ า และเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อให้ สามารถซื อ้ สิ นค้ าได้ ในราคาที่ ต่ า เข้ าใจในตัวสินค้ าต่ าง ๆ เป็ นอย่างดี และมี ความ
หลากหลายของสินค้ า ทาให้ สามารถนาเสนอสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ชนะ
การประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ในระยะยาว
(4) ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า
หน่วยธุรกิจ Telecom มีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าโดยการทาความเข้ าใจลูกค้ า ค้ นหาความต้ องการ
และทาการแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ า ทาให้ มีโอกาสรับงานจากลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น ทางหน่วยธุรกิจ มีอตั ราได้ รับงานซ ้าจาก
ลูกค้ ารายเดิมสูงถึงร้ อยละ 80
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทางหน่วยธุรกิ จ Telecom มีการกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานรั ฐวิสาหกิ จ โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็ นต้ น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี ้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้ างสูง
เพื่อใช้ ในการปรับปรุ งการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัท มีจุดแข็งในด้ านความรู้ ความชานาญและ
ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 29 ปี ในธุรกิจนี ้ จึงทาให้ ลกู ค้ ากลุม่ นี ้มีความมัน่ ใจในการเลือกให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
รายได้ สว่ นใหญ่ของหน่วย มาจากรัฐวิสาหกิจซึง่ ทางหน่วยธุรกิจ จะเข้ าไปทาการประกวดราคา ขันตอนโดยทั
้
ว่ ไป
จะให้ พนักงาน Pre-Sale เข้ าไปทาแนะนาทางด้ านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ าเล็งเห็นความสาคั ญ
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และประโยชน์ของการใช้ ระบบต่าง ๆ ในการทางาน จากนันหากลู
้
กค้ ามีความสนใจสินค้ าและบริ การ ทางสายงานจะจัดส่ง
พนักงานขายเข้ าไปเจราจาต่อรองด้ านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวดราคาหรื อปิ ดงานต่อไป
กลุ่มลูกค้ า
รัฐวิสาหกิจ: กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที
ราชการ: กรมการสือ่ สารทหาร
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
99
1
100

2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ Telecom ดาเนินงานโดยให้ คาปรึกษาและรวบรวมระบบให้ กบั ลูกค้ า ดังนัน้ วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนในการท
้
างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วยงานจะทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องรวบรวมให้ กบั ลูกค้ าเมื่อได้ รับการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าแล้ ว โดยไม่มีการเก็บ
สิน ค้ าคงเหลือ การจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ทัง้ อุป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ จะสั่งซื อ้ จากตรงจาก Nokia
Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, Netnumber, Alcatel-Lucent และผลิตภัณฑ์ Corian
เรื่ องการให้ บริ การ หน่วยงานมีการให้ บริ การด้ วยตนเองหรื อมีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่ วม รวมถึงการซื ้อ
บริ การต่อจากผู้ให้ บริ การอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ Telecom มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริ ษัทที่ทาซื ้อบริ การ
ต่อ คือ ราคาและความชานาญสาหรับงานนัน้ ๆ
ในยุคของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มตกต่าทางบริ ษัท ได้ ดาเนินการปรับแผนเพื่อรองรับโดยใช้ ประสบการณ์
และผลงานที่ผ่านมาของบริ ษัท มาทาการพัฒนา ปรับปรุ งและสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้ สามารถนาเสนอเป็ น
ผลิตภัณฑ์พร้ อมบริ การของบริ ษัทเองให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทในงบประมาณที่สอดคล้ องกับภาวะดังกล่าว
อันจะเป็ นผลให้ บริ ษัทสามารถรักษาฐานลูกค้ าเดิมและเพิ่มโอกาสในการขยายสูก่ ลุม่ ลูกค้ าใหม่
2.1.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงการของหน่วยธุรกิจ Telecom โดยส่วนใหญ่เป็ นงานประมูลทังจากภาคราชการและเอกชน
้
โดยมีโครงการ
ที่ชนะการประมูลแล้ วอยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อลูกค้ า
1 บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
Home Location Register/Home Subscriber Server (HLR/HSS)

2

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

Session Border Controller

3

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

การขยาย Media Gateway

4

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

การขยาย Mobile Switching Center Server

5

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

อุปกรณ์ขยายวงจรเชื่อมต่อด้ านลูกค้ าแบบ PRI ขนาด 400E1

6

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

อุปกรณ์ MSAN สาหรับให้ บริ การโทรศัพท์ในประเทศ จน. 24 ชุด

7

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

MA NGN Phase II ( ระยะเวลา 1 ปี )
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
2.2

ชื่อลูกค้ า
บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
กรมการสือ่ สารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
จ้ างบารุงรักษา,ซ่อมแซมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบทหาร
ซื ้อเครื่ องมือสารองหรื อทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์
Database Server For Expansion IP Network
บารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ ไข DW/DM ในส่วนHW
การจ้ างบารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ภายในประเทศ ระยะเวลา
12 เดือน
ซื ้ออุปกรณ์วงจรโทรศัพท์ E1/PRI ของชุมสาย New Tandem

ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร (Enterprise Information Technology: EIT)
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร (EIT) ประกอบธุรกิ จด้ านการให้ บริ การรวบรวมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ พร้ อมทังให้
้ คาปรึกษาและแก้ ปัญหาให้ กบั งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร (IT Total
Solutions) โดยการนาเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลกให้ กบั ลูกค้ า และให้ บริ การแบบ
ใช้ งานได้ ทนั ที (Turnkey Solution) ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเป็ นผู้รับเหมางานทังหมดแบบครบวงจร
้
กล่าวคือ รวบรวมผลิตภัณฑ์ทงั ้
ระบบสารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
(1) ฮาร์ ดแวร์ ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server, Storage) คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย (Desktop, Mobile) พร้ อม
อุปกรณ์ เชื่อมโยงเครื อข่าย (Network Integration) และระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ซึ่งบริ ษัทมีผลิตภัณฑ์ ที่
นาเสนอ อาทิเช่น IBM, HP, Lenovo, Acer, Aruba และ Fortinet เป็ นต้ น
(2) ระบบซอฟท์แวร์ ประยุกต์ เป็ นการพัฒนาระบบงานตามความต้ องการของผู้ใช้ งานในหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิ จ ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒ นาระบบงาน ตัง้ แต่ สารวจเก็ บ ความต้ อ งการผู้ใช้ งาน (Get Requirement)
ออกแบบระบบ (Design) จัดทาต้ นแบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม (Coding) และนาไปใช้ งาน (Implementation) ซึง่
ในส่วนนี ้บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ าง Outsourcing ที่มีคณ
ุ ภาพ และยอมรับเงื่อนไขการทางานของบริ ษัทและลูกค้ า เข้ ามาเป็ น
พันธมิตรในการทางานร่วมกัน
(3) ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานต่าง ๆ ได้ แก่ ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI,
Document & Work Flow Management และ Business Intelligence รวมถึงการจัด ทาระบบ การพัฒ นา การติ ดตัง้
การบริ ห ารโครงการ การฝึ ก อบรมทัง้ ด้ า นเทคนิ ค และการใช้ งาน และการ Outsourcing ระบบงานด้ านไอที ได้ แ ก่
การบริ หารดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะ ในปั จจุบนั สายธุรกิจ EIT ได้ เป็ นตัวแทนให้ กบั สินค้ า
ซอฟต์แวร์ ตา่ ง ๆ อาทิเช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็ นต้ น ทาให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาบุคลากรให้ ทนั ต่อ
เทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและตรงตามความต้ องการอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี ้ในส่วนของการบริ การ หน่วยงาน EIT ได้ มีการให้ บริ การครบวงจรทังระบบสารสนเทศโดยการน
้
าเสนอ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ที่ทนั สมัยในแบบ Integrated Solutions ได้ แก่ การพัฒนา การติดตัง้ การบริ หารโครงการ
การฝึ กอบรมทังด้
้ านเทคนิคและการใช้ งาน และการ Outsourcing พร้ อมทังให้
้ คาปรึกษาและแก้ ปัญหาให้ กบั งาน
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ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรโดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นที่ยอมรับจากทัว่ โลกซึง่ สามารถ
ประยุกต์ ใช้ งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้ องการของลูกค้ า
โดยที่ผ่านมาทางบริ ษัทมีผลงานและมีประสบการณ์ ในการทาโครงการใหญ่หลายโครงการจนเป็ นที่ยอมรับใน
วงการอย่างกว้ างขวาง อาทิเช่น
ชื่อโครงการ

หน่ วยงาน

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
10.43

ปี พ.ศ.

พัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยี
รองรับ IPV6
บารุงรักษาอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(MA Network security )
จ้ างบารุงรักษาเครื อข่ายสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
จัดทาฐานข้ อมูลภาพและเสียง วิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา
(BMA:MA) บารุงรักษา HW,SW ระยะเวลา
12 เดือน
โครงการทดแทนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศฯ
พัฒนาและปรับปรุงระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่ 2
จ้ างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของสายด่วน 1300
ซื ้อพร้ อมติดตัง้ SAN และ SAN Switch และ
บารุงรักษา 4 ปี
บารุงรักษาเครื อข่ายอุปกรณ์และโปรแกรม
การผลิตรายการ
งานซื ้อพร้ อมติดตังคอมพิ
้
วเตอร์ แม่ขา่ ย
ประจาปี 2557
พัฒนาระบบเครื อข่ายข้ อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย กิจกรรมย่อยฯ

กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

13.41

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

2.93

2558

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

44.75

2558

5.49

2558

22.10

2558

11.31

2558

5.45

2558

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
บริ ษัท คาซิสมา จากัด

24.22

2558

4.81

2558

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย กรมประชาสัมพันธ์

9.32

2557

32.19

2557

7.95

2557

2558
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ชื่อโครงการ

หน่ วยงาน

- ระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
พร้ อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
- การปรับปรุงห้ อง MCR,Web studio
,Electronic Room
- ระบบวีดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์และการผลิตสือ่
การเรี ยนการสอน
การจ้ างทาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ้ยง
สัตว์รายครัวเรื อน
MA Network security and log
management
การจ้ างบารุงรักษาระบบเครื อข่ายโปรแกรม
ประยุกต์ระยะที่ 2 ปี 2557
จัดซื ้อพร้ อมติดตังอุ
้ ปกรณ์จดั เก็บข้ อมูลและ
ระบบสารองข้ อมูลฯ
จัดซื ้อคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย ปี 2556 จานวน
16 รายการ
จัดซื ้อระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คลังข้ อมูล BMA data warehouse
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
จัดการศูนย์ประชาบดี 1300 (2)
พัฒนาประสิทธิภาพสายด่วน 1300 เพื่อ
รองรับ OSCC ช่วยเหลือสังคม
จัดหาพัฒนาระบบบริ หารจัดการระบบการ
เรี ยนฯ-อบจ.บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี

2.2.2

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
600

ปี พ.ศ.

กรมปศุสตั ว์

21.80

2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

11.36

2557

สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล
กรุงเพทมหานคร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

5.49

2557

26.75

2556

17.69

2556

39.72

2556

35.88

2556

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

9.97

2556

สานักงานองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)

42.16

2556

2557

การตลาดและการแข่ งขัน
หน่วยธุรกิจ EIT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ

หน่วยธุรกิ จ EIT ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าที่มีชื่อเสียง เช่น SAS, Ultimus, Microsoft (เป็ น
Certified Partner) โดยสินค้ าของบริ ษัท มีคณ
ุ ภาพ ได้ รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธุรกิจ EIT ยัง
มีจุดเด่นในการสร้ างความแตกต่างในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า มีความ
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ชานาญและมีศกั ยภาพในการบริ หารโครงการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงมีทีมงานพัฒนา
ซอฟต์ แวร์ จากหน่วยธุรกิ จ ISD (International Software Development) ซึ่งให้ การสนับสนุนในกรณี ที่ต้องการผู้เชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ านเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะสินค้ าของบริ ษัท จะรับประกันเป็ นระยะเวลาตามที่ตกลง
กับลูกค้ า นอกจากนี ้ทางทีมงานเน้ นการให้ ความสาคัญและใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะด้ านคุณภาพการ
ให้ บริ การก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยทีมงานจะต้ องเข้ าใจในธุรกิจเพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ การ
ส่งมอบตรงเวลา ทาให้ บริ ษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าเสมอมา
(2) ด้ านพนักงาน
บริ ษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้ มีความสามารถแนะนา
และรองรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ าและตลาด จึงเน้ นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึง การทางานเป็ นทีม
การรับรู้ และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้ จากการเป็ น Certificate
Partner จากเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ ทาให้ ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการทางานสามารถปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับ ความ
เปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างดี โดยทีมงานของ EIT มีบคุ ลากรที่ได้ รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
จาก Microsoft และผู้เชี่ยวชาญด้ านผลิตภัณฑ์จาก Hardware Vendors (HP,IBM,SUN) ที่สามารถให้ บริ การลูกค้ า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ด้ านการบริ หารต้ นทุน
หน่วยธุรกิจ EIT เน้ นการบริ หารต้ นทุนการขายและการให้ บริ การเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษา
คุณภาพสินค้ าและการบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้ หน่วยธุรกิจ EIT เน้ นการบริ หารความสัมพันธ์ กบั คู่ค้า
และเจ้ า ของผลิต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ส ามารถซื อ้ สิ น ค้ า ได้ ในราคาที่ ต่ า เข้ า ใจในตัว สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งดี แ ละมี ค วาม
หลากหลายของสินค้ า ทาให้ สามารถนาเสนอสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ชนะ
การประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ในระยะยาว
(4) ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
หน่วยธุรกิจ EIT มีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าโดยการทาความเข้ าใจลูกค้ าค้ นหาความต้ องการและทา
การแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ า ทาให้ มีโอกาสรับงานจากลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น ทางหน่วยธุรกิจ EIT มีอตั ราได้ รับงานซ ้าจาก
ลูกค้ ารายเดิมสูงถึงร้ อยละ 80
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทางหน่วยธุรกิจ EIT มีการกาหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่ชดั เจน คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี ้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้ างสูงเพื่อใช้ ในการปรับปรุงการทางานให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทมีจุดแข็งใน
ด้ านความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ ที่ยาวนานมากว่า 27 ปี ในธุรกิจนี ้ จึงทาให้ ลกู ค้ ากลุ่มนี ม้ ีความมัน่ ใจในการ
เลือกให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
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รายได้ ส่วนใหญ่ ของหน่วยธุรกิ จ EIT มาจากภาคราชการและรั ฐวิ สาหกิ จซึ่งทางหน่วยงานจะเข้ าไปท าการ
ประกวดราคา ขันตอนโดยทั
้
ว่ ไปจะให้ พนักงาน Pre-Sale เข้ าไปทาแนะนาทางด้ านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
เพื่อให้ ลกู ค้ าเล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช้ ระบบต่าง ๆ ในการทางาน จากนันหากลู
้
กค้ ามีความสนใจสินค้ า
และบริ การ ทางสายงานจะจัดส่งพนักงานขายเข้ าไปเจรจาต่อรองด้ านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวด
ราคาหรื อปิ ดงานต่อไป โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากลูกค้ าภาคราชการและรัฐวิสาหกิจร้ อยละ 96 และภาคเอกชน ร้ อยละ 4
กลุ่มลูกค้ า
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
96
4
100

2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิ จ EIT ดาเนิน งานโดยให้ คาปรึ กษาและรวบรวมระบบให้ กับ ลูกค้ า ดังนัน้ วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนในการท
้
างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สายธุรกิจ EIT จะทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องรวบรวมให้ กบั ลูกค้ าเมื่อได้ รับการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าแล้ ว โดยไม่มีการ
เก็บสินค้ าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ สามารถแบ่งได้ เป็ นดังนี ้
(1) อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ทงหมดสั
ั้
ง่ ซื ้อจากคูค่ ้ า (Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ อุปกรณ์สารองข้ อมูล เป็ นต้ น โดยบริ ษัทคูค่ ้ าที่สาคัญ เช่น บริ ษัท เฟิ ร์ส ลอจิก จากัด บริ ษัท
เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จากัด บริ ษัท อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร์ จากัด เป็ นต้ น
(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็ นซอฟต์แวร์ ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายเอง จะจัดหาโดยการติดต่อเป็ นผู้แทนของซอฟต์แวร์
นัน้ ๆ โดยจ่ายค่าสัญญาการเป็ นตัวแทนจาหน่ายให้ กบั บริ ษัทผู้ผลิตโดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามยอดขายหากต้ องการผู้เชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาและติดตัง้ บริ ษัทจะนาหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) มาพัฒนาและติดตัง้
รวมถึงจัดหา Outsourcing ที่มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมมาเป็ น Sub-Contractor
เรื่ องการให้ บริ การ หน่วยงานมีการให้ บริ การด้ วยตนเองหรื อมีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วมรวมถึงการซื ้อบริ การ
ต่อจากผู้ให้ บริ การอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ EIT มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริ ษัทที่ทาซื ้อบริ การต่อ คือ ราคา
และความชานาญสาหรับงานนัน้ ๆ
2.2.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงการของหน่วยธุรกิจ EIT โดยส่วนใหญ่เป็ นงานประมูลทังจากภาคราชการและเอกชน
้
โดยมีโครงการที่ชนะ
การประมูลแล้ วอยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อลูกค้ า
1 กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีรองรับ IPV6

2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บารุงรักษาอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (MA Network security )

3
4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จ้ างบารุงรักษาเครื อข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดทาฐานข้ อมูลภาพและเสียง วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
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ลาดับ
ชื่อลูกค้ า
5 สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล กทม.
6 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2.3

ชื่อโครงการ
(BMA:MA) บารุงรักษา HW,SW ระยะเวลา 12 เดือน
โครงการทดแทนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศฯ

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ กระจายเสียง (Digital Broadcasting Radio and Television: DB)
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุร กิ จ ระบบวิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์ ก ระจายเสี ย ง (Digital Broadcasting) เป็ น หน่ ว ยธุ รกิ จ ใหม่ข องบริ ษั ท ที่ เปิ ด
ดาเนินการตังแต่
้ กลางปี 2556 โดยดาเนินธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้ บริ หารโครงการ และ
บารุงรักษาด้ านระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงที่ทนั สมัยแบบครบวงจร โดยนาเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชันน
้ า
ของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็ นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าองค์กร
ขนาดใหญ่ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากที่สุด สินค้ าหลักที่นาเสนอ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องส่งวิทยุและโทรทัศน์ Plisch
ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวมสัญ ญาณ Spinner และระบบ Software ออกแบบและบริ หารจัดการโครงข่าย
โทรทัศ น์ ดิจิต อลทีวี Progira โซลูชั่น หลักที่ เสนอขาย ได้ แก่ ระบบส่งสัญ ญาณโทรทัศ น์ ในระบบดิ จิตอลภาคพื น้ ดิ น
(DVB-T2) ซึ่งเป็ นระบบกระจายเสีย งของโทรทัศ น์ ที่ ทันสมัยใหม่ สุด ระบบในการส่งสัญ ญาณวิทยุดิ จิตอล (DAB +)
รวมทัง้ อุปกรณ์ ในการส่งสัญ ญาณผ่านดาวเทียม (DVB-S/S2) อุปกรณ์ ในการผลิตเนือ้ หารายการวิทยุและโทรทัศน์
รวมไปจนถึงอุปกรณ์ในการควบคุมการออกอากาศ
นอกจากให้ บริ การจัดหาและรวบรวมระบบแล้ ว หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ยังให้ บริ การหลังการขาย
โดยรับประกันอุปกรณ์ และระบบบรอดแคส ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ซึ่งโดยทัว่ ไปจะรับประกันอยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปี
โดยให้ บริ การถึงสถานที่ของลูกค้ า (Onsite Service) โดยแบ่งการบริ การออกเป็ น 2 ลักษณะ ตามความต้ องการของลูกค้ า
ได้ แก่
1. Corrective maintenance คือ การให้ บริ การต่อเมื่อเกิดปั ญหาระบบให้ กบั ลูกค้ า
2. Preventive maintenance คือ การให้ บริ การตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด เช่น 3 เดือน
6 เดือน เป็ นต้ น
2.3.2

การตลาดและการแข่ งขัน
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ

หน่วยธุรกิ จ Digital Broadcasting ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าที่ มีชื่ อเสียง ได้ แก่ Spinner
Kathrein Plisch และ Progira โดยสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพ ได้ รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ า นอกจากนัน้ ทางสายธุรกิจ
SI ยังมีจุดเด่นในการสร้ างความแตกต่างในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า มี
ความชานาญและมีศกั ยภาพในการบริ หารโครงการ นอกจากนี ้ทางทีมงานเน้ นการให้ ความสาคัญและใส่ใจในความต้ องการ
ของลูกค้ าโดยเฉพาะด้ านคุณภาพการให้ บริ การก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยทีมงานจะต้ องเข้ าใจในธุรกิจเพื่อ
นาเสนอสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ การส่งมอบตรงเวลา ทาให้ บริ ษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าเสมอมา
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(2) ด้ านพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ ทนั เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้ มีความสามารถแนะนา
และรองรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ าและตลาด จึงเน้ นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการทางานเป็ นทีม
การรับรู้และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจ Digital Broadcasting อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้ จากการ
เป็ น Certificate Partner จากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ทาให้ ทีมงานมีความยืดหยุน่ ในการทางานสามารถปรับตัวให้ สอดคล้ อง
กับ ความเปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างดี
(3) ด้ านการบริ หารต้ นทุน
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting เน้ นการบริ หารต้ นทุนการขายและการให้ บริ การเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในเชิงการ
แข่งขัน โดยยังรัก ษาคุณ ภาพสิน ค้ าและการบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ห้ น่วยงานยัง เน้ นการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ กบั คู่ค้า และเจ้ าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ต่า เข้ าใจในตัวสินค้ าต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
และมีความหลากหลายของสินค้ า ทาให้ สามารถนาเสนอสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และได้ รับการคัดเลือก
เป็ นผู้ชนะการประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ในระยะยาว
(4) ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าโดยการทาความเข้ าใจลูกค้ า ค้ นหา
ความต้ องการและทาการแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ า เพื่อให้ มีโอกาสรับงานจากลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทางหน่ วยธุรกิ จ Digital Broadcasting มี ก ารก าหนดกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายที่ ชัด เจน คื อ หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตเป็ นผู้ให้ บริ การแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอล ได้ แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส) บมจ. อสมท สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี ้มี
งบประมาณในการลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีวิ ทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงค่อนข้ างมาก นอกจากนี ้ บริ ษัท มีจุดแข็งใน
ด้ านความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ ของทีมงานในธุรกิจนี ้ จึงทาให้ ลูกค้ ากลุ่มนีม้ ีความมั่นใจในการเลือกให้
บริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
รายได้ ส่วนใหญ่ ของหน่ ว ยธุ รกิ จ Digital Broadcasting มาจากการประกวดราคา ขัน้ ตอนโดยทั่วไปจะให้
พนักงาน Pre-Sale เข้ าไปทาแนะนาทางด้ านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าเล็งเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของการใช้ ระบบต่าง ๆ ในการทางาน จากนันหากลู
้
กค้ ามีความสนใจสินค้ าและบริ การ ทางสายงานจะจัดส่ง
พนักงานขายเข้ าไปเจราจาต่อรองด้ านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการประกวดรา
คาหรื อปิ ดงานต่อไป
เนื่องจาก กสทช มีนโยบายเปลีย่ นระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงของวิทยุโทรทัศน์ภาคพื ้นดิน( Terrestrial)
จากระบบ Analog ไปเป็ น ระบบ Digital โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ในส่วนของ โทรทัศน์ 4 ปี และต่อ เนื่องด้ วยระบบ
ดิจิตอล เรดิโอ ของวิทยุ
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ในช่วงปี 2556 ยังไม่ได้ เข้ าแข่งขันประกวดราคาของโครงข่ายของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
ในช่วงปี 2557 ปี แรกที่เข้ าแข่งขันด้ วยงบประมาณ 700 ล้ านบาท บริ ษัทสามารถดาเนินการได้ สว่ นแบ่ง
237 ล้ านบาท เป็ น 34% ของตลาด ซึง่ ถือว่าบริ ษัท เป็ น 1 ใน 3 ของบริ ษัท ชันน
้ าที่ดาเนินการในธุรกิจนี ้
ในช่วงปี 2558 เป็ นปี ที่เริ่ มดาเนินการติดตังเครื
้ ่ องส่งที่มีกาลังส่งปานกลาง (300W – 600W) บริ ษัทสามารถ
ดาเนินการในกลุม่ นี ้เป็ นส่วนแบ่ง 90 % ของที่มกี ารดาเนินการจัดซื ้อ โดยเป็ นส่วนของ บมจ. อสมท 45 สถานี (90 เครื่ อง)
สถานีไทยพีบีเอส 36 สถานี (72เครื่ อง) โดยมีรายได้ ใน 1 ปี นี ้ 306.4 ล้ านบาท
ในปี 2559 จะเป็ นการลงทุนในเครื่ องส่งกาลังส่งปานกลางที่เราเข็มแข็งและมีความถนัดสูง ของโครงข่ายทีย่ งั
ไม่ได้ ดาเนินการของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และตามด้ วยแผนหลักของ กสทช. ในพื ้นที่
A2 และ A3 ซึง่ ทัง้ อสมท ไทยพีบีเอส กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีกองทัพบกช่อง 5 จะต้ องเพิ่มสถานส่งที่มกี าลังส่ง
ขนาดนี ้อีกประมาร 100 สถานี
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ดาเนินงานโดยให้ คาปรึกษาและรวบรวมระบบให้ กบั ลูกค้ า ดังนัน้
วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนในการท
้
างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วยงานจะทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องรวบรวมให้ กบั ลูกค้ าเมื่อได้ รับการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าแล้ ว โดยไม่มีการเก็บ
สินค้ าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การทังอุ
้ ปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ จะสัง่ ซื ้อจากตรงจาก Plisch Kathrein
และ Spinner
เรื่ องการให้ บริ การ หน่วยงานมีการให้ บริ การด้ วยตนเองหรื อมีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่ วม รวมถึงการซื ้อ
บริ การต่อจากผู้ให้ บริ การอื่น (Outsource) โดยหน่วยงานมีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริ ษัท ที่ทาซื ้อบริ การต่อ คือ ราคา
และความชานาญสาหรับงานนัน้ ๆ
2.3.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงการที่ยังไม่ได้ ส่งมอบของหน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting โดยส่วนใหญ่ เป็ นงานประมูลทัง้ จากภาค
ราชการและเอกชน โดยมีโครงการที่ชนะการประมูลแล้ วอยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อลูกค้ า
1 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
4 บริ ษัท อสมท. จากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
โครงการจัดหาเครื่ องส่งโทรทัศน์สาหรับสถานีเสริ ม 36 สถานี
โครงการระบบสายอากาศและอุปกรณ์ Lrmbiner 5 สถานีเสริ ม
โครงการ TIE สาหรับสถานีเสริ ม 36 สถานี
โครงการเครื่ องส่งโทรทัศน์สาหรับสถานีเสริ ม 45 สถานี
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2.4

ธุรกิจการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์ (Authorized Replicator: AR)
2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่วยธุรกิจ AR ดาเนินงานภายใต้ บริ ษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ให้ กบั Microsoft ประเภท
รับจ้ างผลิต OEM ของ Microsoft มีขนตอน
ั้
คือ บริ ษัทเป็ นผู้จัดหาวัตถุดิบ ได้ แก่ สิ่งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ Media ต่าง ๆ
อาทิ DVD, USB Flash drive และ ฉลากแสดงสิทธิ์ใช้ งาน (Certificate of Authenticity) แล้ วนาฉลากแสดงสิทธิ์ ใช้ งาน
(Certificate of Authenticity) มาทาการพิมพ์ข้อความแสดงสิทธิ์การใช้ งานในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้ อมทังน
้ าวัตถุดิบและ
วัตถุดิบที่แปรรู ปแล้ ว มาประกอบเข้ าด้ วยกันตามสูตรการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้ วทาการจัดส่งไปยังลูกค้ า ซึ่งมี 2
กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็ นผู้จัดจาหน่ายที่ได้ รับอนุญาต (Delivery Service Partner) และกลุ่มที่เป็ นผู้ผลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์
(OEM Name Account) ซึ่งลูกค้ าทังสองกลุ
้
่มจะต้ องเป็ นบริ ษัทที่ได้ ทาสัญญาจ่ายค่า License ตรงกับไมโครซอฟต์แล้ ว
เท่านัน้ สาหรับขันตอนการพิ
้
มพ์ ตลอดจนถึงการจัดส่งจะถูกควบคุมและดาเนินการโดยผ่านกระบวนการ และเทคโนโลยี
ของไมโครซอฟต์ โดยเฉพาะ(Microsoft OEM Online) ปั จจุบนั ทางสายธุรกิจ AR เป็ นผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ให้ กบั Microsoft
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 21 ปี
นอกจากการบริ การรับจ้ างผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์ ให้ กับลูกค้ าแล้ ว หน่วยธุรกิจ AR ยังให้ บริ การทางด้ านงานพิมพ์
เครื่ องหมายหรื อตราสินค้ าบนวัตถุผิวโค้ ง เช่น แป้นพิมพ์คีย์บอร์ ด แก้ วหรื อพลาสติก ตามที่ลกู ค้ ากาหนด เป็ นต้ น
2.4.2

การตลาดและการแข่ งขัน
สัดส่วนรายได้ ของหน่วยธุรกิจ AR ในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.60 และงานพิมพ์เครื่ องหมายหรื อตราสินค้ าบนวัตถุผิวโค้ งมีการเติบโตที่ลดลงเล็กน้ อย โดยมี
สัดส่วนร้ อยละ 0.39 ดังนัน้ ทางหน่วยธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุ่งเน้ นงานทางด้ านการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของ
ไมโครซอฟต์ เป็ น หลัก โดยมุ่งเน้ น ตลาดในประเทศและตลาดเวี ยดนาม ซึ่ง มี การสัง่ ซื อ้ อย่างต่อเนื่ อ งจนถึ งปั จ จุบัน
โดยเฉพาะตลาดเวียดนามมีอตั ราการเติมโตมากกว่าร้ อยละ 10 ในแต่ละปี ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปี ที่ได้ เริ่ มขยายตลาด
เข้ าไป ในขณะที่ตลาดในประเทศลดลง จากผลกระทบของราคานา้ มันและสภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ชะลอตัวลง การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังได้ รับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ดีมากเต็ม 100%
จากการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าทังหมดทั
้
งในเดื
้
อนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งเดิมตลาดของประเทศเวียดนามมี
คู่แข่งที่ทาอยู่คือ AR ในมาเลเซียและสิงคโปร์ ในขณะที่หน่วยงานเป็ นผู้ทาตลาดในประเทศไทยเพียงรายเดียว ทาให้ ใน
ปั จจุบัน สัด ส่วนของผลิตภัณ ฑ์ ไมโครซอฟต์ ที่ บ ริ ษั ท จัด จาหน่า ยสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ตามภูมิ ภาคคือ ไทย และ
เวียดนามเป็ น 66:34% ตามจานวนหน่วย ส่วนสายผลิตภัณ ฑ์ การพิมพ์ บนวัตถุผิวโค้ งนัน้ จะเป็ นตลาดเฉพาะสาหรับ
คีย์บอร์ ดที่ผลิตเป็ นจานวนน้ อย จึงไม่ค่อยมีการเติบโตอันเนื่องมาจากการให้ บริ การที่ บริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าในส่วนนี ้จะเน้ น
การแก้ ไขปั ญหาสาหรับคีย์บอร์ ดที่ยงั ไม่ได้ พิมพ์ตวั อักษรภาษาไทยบนแป้นพิมพ์ที่นาเข้ าจากต่างประเทศ ที่หากมีจานวน
มากผู้ผลิตตังต้
้ นมักจะพิมพ์มาให้ แล้ ว สาหรับนโยบายด้ านลูกค้ า จะเน้ นการผลิตและจัดส่งได้ อย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานตามที่ลกู ค้ ากาหนด มีบริ การหลังการขาย นอกจากนี ้ หน่วยธุรกิจ AR ได้ จดั ให้ มีขนตอนการท
ั้
างานอย่างเป็ น
ระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ได้ มาตรฐาน และมีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ ซึง่ ลูกค้ ายังคงไว้ วางใจเสมอมา
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หน่วยธุรกิจ AR มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ
หน่วยยธุรกิจ AR เน้ นการให้ บริ การผลิตสินค้ าและการให้ บริ การที่รวดเร็ ว และมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หน่วยงานมีการให้
สัญ ญาโดยก าหนดระดับ การให้ บ ริ ก ารที่ รวดเร็ วและมี คุณ ภาพ (Service Level Agreement) แก่ ลูก ค้ า คื อ จัด ส่งให้
เรี ยบร้ อย ภายใน 3 วัน ในอัตราความสาเร็ จที่ 100% ซึง่ ปั จจุบนั สามารถจัดส่งได้ ภายใน 1 วันในอัตรา 97.7% ของจานวน
รายการคาสัง่ ซื อ้ ทัง้ หมดในปี นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังได้ รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน(Performance Evaluation) จาก
Microsoft จนได้ รั บ รางวัล Commitment to Excellence ประจ าปี 2004 และได้ รางวัล System Builder Channel AR
Performance Award ทุกเดือนตลอดปี 2550-2552 (หลังจากนัน้ Microsoft ได้ ยกเลิกการแจกรางวัลนี ้ไป ด้ วยเหตุผลด้ าน
งบประมาณ) ซึง่ เป็ นเครื่ องยืนยันคุณภาพและความพึงพอใจของ Microsoft ที่มีตอ่ บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
ทางหน่วยธุรกิจ AR มีการสารวจระดับความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction Level) ทุกปี โดยทา
แบบสอบถามไปถึงลูกค้ าโดยตรงเพื่อให้ คะแนนในหัวข้ อต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานคาดว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ เช่น คุณภาพ
สินค้ า ราคา การจัดส่งและการให้ บริ การ เป็ นต้ น เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุ งและพัฒ นากระบวนการผลิตให้ ลูกค้ า
มีความพึงพอใจสูงสุด ซึง่ ผลการสารวจตลอดปี 2558 ที่ผา่ นมาพบว่า ลูกค้ ามีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก
เฉลีย่ ถึงร้ อยละ 100
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ AR ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ ซึ่งขายให้ กับลูกค้ า
ตามที่ไมโครซอฟต์ เป็ นผู้กาหนดให้ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเป็ นผู้มอบหมายนโยบายให้ กบั
ไมโครซอฟต์ ประเทศไทยซึง่ เป็ นตัวแทนในประเทศ เพื่อให้ เป็ นผู้กาหนดนโยบายทางด้ านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมถึ งการปราบปรามซอฟต์ แวร์ ที่ ผิด กฎหมายอี ก ทอดหนึ่ง ดังนัน้ นโยบายการตลาดส่วนใหญ่ จะถูก ก าหนดโดย
ไมโครซอฟต์ โดยหากในปี ใดทางไมโครซอฟต์ มีนโยบายการปราบปรามซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้ มงวด ก็จะส่งผล
ให้ รายได้ ของหน่วยงานโตตามไปด้ วย ในขณะเดียวกัน สาหรับผลิตภัณฑ์หรื อรุ่ นสินค้ าของไมโครซอฟต์ ซึ่งมีออกมาใหม่
เป็ นระยะเพื่อกระตุ้นและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หน่วยงานก็จะได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
เหล่ านัน้ ท าให้ หน่ วยธุ รกิ จ AR สามารถผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ ได้ ห ลากหลาย อย่ างเช่ น ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม 2558 ทาง
ไมโครซอฟต์ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Windows ในชื่อผลิตภัณฑ์ Windows 10 ให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการของผู้บริ โภค เทรนด์ของตลาดที่รองรับทังผู
้ ้ ใช้ วินโดวส์ดงเดิ
ั ้ มที่ค้ นุ เคยกับปุ่ ม Start และรองรับอุปกรณ์ รุ่น
ใหม่ๆ ที่เป็ นแบบทัชสกรี น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่เป็ นที่นิยม เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
เป็ นต้ น ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ ใช้ งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
(2) ด้ านการลดต้ นทุนการผลิต
หน่วยงานมีการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft กาหนด และได้ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้
มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน้ โดยยึด หลัก การ ง่า ย เร็ ว ประหยัด และมี ป ระสิท ธิ ภาพ (Easier, Faster, Saver และ More
Efficient) มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2558 อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นบาทเกิ ด การอ่อนค่าลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ นับตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ถึงสิ ้นปี เงินบาทอ่อนค่าลงมากกว่าร้ อยละ 10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ
กอปรกับ สัดส่วนของวัตถุดิบหลักที่ใช้ ผลิตต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศถึงร้ อยละ 70 ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี การลดต้ นทุน
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การผลิตทาได้ เพียงแค่ใกล้ เคียงกับต้ นทุนเมื่อปี ก่อน กล่าวคือเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในอัตราร้ อยละ 0.2 ซึ่งเป็ นที่น่าพอใจแล้ ว
เมื่อเทียบกับการอ่อนของค่าเงินมากกว่าร้ อยละ10 ดังที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ในภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการในช่วงปี ที่
ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็ จ อันเป็ นผลจากการวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเฉพาะสาหรับคาสัง่ ซื ้อ lot ใหญ่ที่เป็ นงานโครงการภาครัฐ โดยความพยายามรวบการสัง่ ซื ้อ
ให้ มีปริ มาณมากต่อครัง้ และการเจรจาต่อรองด้ านราคากับ Supplier ทาให้ มีความประหยัดต่อขนาดสูง ทังนี
้ ้ ทุกเป้าหมาย
มีการติดตามและจัดเก็บเป็ นดัชนีชี ้วัด (KPI) อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ และสอดคล้ องกับนโยบายโดยรวมของบริ ษัท ทาให้
มัน่ ใจได้ วา่ ปี ตอ่ ๆ ไป บริ ษัทจะสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ ดีอย่างสม่าเสมอดังเช่นอดีตที่ผา่ นมา
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สาหรับซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ทางหน่วยธุรกิจ AR จะจาหน่ายให้ เฉพาะลูกค้ าที่ Microsoft เป็ นผู้กาหนดให้
เท่านัน้ โดยแบ่งลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
(1) DSP (Delivery Service Partner) คือบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนกระจายสินค้ าของไมโครซอฟต์ ซึ่งในประเทศไทยมี 3
รายและประเทศเวี ยดนาม 3 ราย โดย DSP เหล่ านี จ้ ะขายสิ นค้ าให้ กั บกลุ่มลูกค้ าหลัก 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มบริ ษั ท ผู้ผลิ ต
คอมพิ วเตอร์ รายย่ อย (System Builder) ที่ ไม่ ได้ ซื อ้ ลิขสิ ทธิ์ โดยตรงกับไมโครซอฟต์ และกลุ่มองค์ กรต่ าง ๆ ที่ ต้ องการ
ซอฟต์ แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องของไมโครซอฟต์ โดยในปี 2558 สายธุรกิ จ AR มี สดั ส่วนรายได้ จาก DSP ประมาณร้ อยละ
83.33 ตามปริ มาณหน่วยของกลุม่ ซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ที่บริ ษัทจาหน่ายทังหมด
้
(2) บริ ษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ที่ได้ ซื ้อลิขสิทธิ์ โดยตรงกับ Microsoft USA (Named Account) ซึ่งในปั จจุบันมี
ลูกค้ ากลุม่ นี ้ในประเทศไทยจานวน 2 ราย และในประเทศเวียดนาม 2 ราย ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมานี ้ ไมโครซอฟต์ประเทศ
ไทยได้ แต่งตังบริ
้ ษัทที่เป็ น Named Account แบบนีใ้ นประเทศไทยเพิ่ม 1 รายคือ J.I.B ทาให้ ในปี 2558 มีสดั ส่วนรายได้
จากลูกค้ ากลุ่มนี ้ เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่สดั ส่วนร้ อยละ 16.67 ตามปริ มาณหน่วยของกลุ่มซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ที่ บริ ษัท
จาหน่ายทังหมด
้
ส่วนงานด้ านการพิมพ์เครื่ องหมายหรื อตราสินค้ าบนวัตถุผิวโค้ ง ส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การกับกลุม่ ของลูกค้ า
Microsoft เช่น งานการพิมพ์ตวั หนังสือภาษาไทยลงบนแป้นพิมพ์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ อาจจะมีลกู ค้ าเพิ่มเติม คือ ผู้ผลิต
เครื่ องภายในประเทศที่ต้องการพิมพ์ตราสินค้ าของตัวเอง
ภาวะการแข่ งขัน
ซอฟต์แวร์ ปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ของไมโครซอฟต์ เป็ นสินค้ าที่มีผ้ ใู ช้ งานสูงสุดในตลาดซอฟต์แวร์
ของประเทศไทย และเนื่องจากทางหน่วยธุรกิจ AR ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัท ครองตลาด 100% และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในเวียดนามได้ 100% ใน
ปี ที่ ผ่ า นมาแล้ ว เช่ น กัน ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถูก ต้ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม คู่แ ข่ ง ทัง้ ในประเทศไทยและเวี ย ดนาม
มีทางเลือกที่จะซื ้อสินค้ าจากผู้ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่ได้ รับอนุญาตจากไมโครซอฟต์ คือ บริ ษัท
International Press Softcom Limited และ Mentor Media Limited แต่หน่วยธุรกิจ AR มีความได้ เปรี ยบทางด้ านสถาน
ที่ตงโรงงานผลิ
ั้
ตซ ้า และบรรจุหีบห่อที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบกับนโยบายด้ านราคาที่มีความคุ้มค่าและการจัดส่งที่
รวดเร็ ว ทาให้ เป็ นที่พึงพอใจแก่ลกู ค้ า ทาให้ ค่าขนส่งและระยะเวลาในการจัดส่งน้ อยกว่า อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทมีค่แู ข่ง
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ทางอ้ อมที่สาคัญ คือ ซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ซงึ่ มีราคาที่ถกู กว่าและครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 75-80
แนวโน้ มอุตสาหกรรมการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์
จากการที่ซอฟต์แวร์ ที่ผลิตซ ้าเป็ นซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ ทังระบบปฏิ
้
บตั ิการและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ซึง่ ผลิต
ให้ กับ OEMERS และ DSP โดยตรง เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งสาหรับการใช้ งานเพื่ อธุรกิ จ
ดังนัน้ การพิจารณายอดขายซอฟต์แวร์ จึงสามารถพิจารณาได้ จากยอดขายของจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ จาหน่ายใน
ประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึง่ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมากระแสของ Tablet และอุปกรณ์
แบบโมบายต่าง ๆ เข้ ามาแย่งส่วนแบ่งของตลาดพีซีไปพอสมควร โดยเป็ นในส่วนของผู้ใช้ เพื่อการบันเทิงและโครงการ
Tablet ในภาคการศึกษา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิ จช่วงที่ผ่านมาค่อนข้ างชะลอตัว ทาให้ อตั ราเติบโตอาจจะไม่มาก
ทรง ๆ ตัว หรื ออาจลดลงเล็กน้ อยในบางช่วง อย่างไรก็ตามเนื่องจากปี 2558 ที่ผ่านมามีการชะลอการสัง่ ชื ้อตามสภาพ
เศรษฐกิจไปพอสมควร หน่วยงานราชการมีการปรับลดงบประมาณ เพื่อการประหยัด ทาให้ เครื่ องพีซีที่ใช้ งานอยู่ แม้ ถึง
รอบที่จะต้ องซื ้อใหม่ แต่ยงั ต้ องทนใช้ ไปก่อนนัน้ ทาให้ ณ ปั จจุบนั สมควรแก่การเปลีย่ นใหม่ได้ แล้ ว ทาให้ ยงั คาดการณ์ได้
ว่าในปี 2559 แนวโน้ มยังคงทรงตัว หรื อเพิ่ม ขึน้ ในอัต ราร้ อยละ 5-10 จากสาเหตุดังกล่าว ดังนัน้ จึงได้ ป ระมาณการ
แนวโน้ มการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์ ในปี 2559 ไว้ เบือ้ งต้ นว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5 แต่ดีที่สุดไม่น่าจะเกิ น
ร้ อยละ 10 หรื ออย่างแย่ก็จะทรงตัว เนื่องจากความต้ องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ ลดลงจนมาถึงจุดอิ่มตัวมา
พอสมควร น่าจะเริ่ มกลับไปเติบโตอีกครัง้ ได้ แล้ ว
2.4.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่วยธุรกิจ AR เป็ นผู้รับจ้ างผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ให้ กบั Microsoft โดยมีขนตอนการท
ั้
างานและการจัดหาผลิตภัณฑ์

ดังนี ้
1
Microsoft

2
หน่ วยธุรกิจ AR

โรงงานที่ได้ รับการแต่ งตัง้ จาก Microsoft

3
4 ลูกค้ าของหน่ วยธุรกิจ AR
1. ไมโครซอฟต์เป็ นผู้สง่ โปรแกรมต้ นฉบับให้ กบั ทางหน่วยธุรกิจ AR และทางหน่วยงานเป็ นผู้พิมพ์ฉลากแสดง
สิท ธิ กัน ปลอม (Certificate of Authenticity) และจัด หาวัต ถุดิ บ ส่ว นต่า ง ๆ ที่ เหลือ เช่น แผ่น แผ่น ดี วีดี / แฟลชไดร์ ฟ
สิง่ พิมพ์ และหีบห่อ เป็ นต้ น เพื่อประกอบเป็ นโปรแกรมสาเร็ จรูปตามความต้ องการของลูกค้ า
2. หน่วยธุรกิจ AR เป็ นผู้จดั ส่งโปรแกรมให้ กบั โรงงานประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ รับอนุญาตจากไมโครซอฟต์ ให้ เป็ นผู้
ลงโปรแกรมลงแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ ฟ หรื อโรงงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ลงโปรแกรมใส่แผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ ฟ
3. โรงงานที่ลงโปรแกรมส่งแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ ฟกลับมาที่หน่วยธุรกิจ AR เพื่อทาการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ โดย
การปิ ดฉลากแสดงสิทธิ กันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบห่อ และตรวจสอบคุณ ภาพก่อนส่งสินค้ าให้
ลูกค้ า
4. หน่วยธุรกิจ AR ส่งโปรแกรมสาเร็ จรูปให้ กบั ลูกค้ า
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ปั จจุบนั โรงงานการผลิตซ ้าซอฟต์ แวร์ ตงอยู
ั ้ ่บนถนนรัตนาธิ เบศร์ จังหวัดนนทบุรี เป็ นอาคารพาณิ ชย์ 1 คูหา
4 ชัน้ โดยมีชุดสายการผลิตสัง่ ซื ้อโดยตรงจากไมโครซอฟต์ คือ เครื่ องพิมพ์ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print
on Demand) จานวน 1 สายการผลิต
ส่วนเครื่ องจักรที่สงั่ ซื ้อในประเทศ ได้ แก่ เครื่ องอบห่อสินค้ าจานวน 2 เครื่ อง และเครื่ องสกรี นบนวัตถุผิวโค้ ง 2
เครื่ อง โดยมีบุคลากรในหน่วยธุรกิจ AR ทัง้ หมด 7 คน มีกาลังการผลิตซอฟต์แวร์ และปริ มาณการผลิตจริ งมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นทุกปี ตามความต้ องการของตลาด ดังแสดงในตาราง
หัวข้ อ
กาลังการผลิต (จานวนชุด)
ปริ มาณการผลิตจริง (จานวนชุด)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

350,000
219,265

250,000
156,654

250,000
184,948

250,000
174,291

สาหรับนโยบายการผลิตที่สาคัญคือ เมื่อได้ รับคาสัง่ ซื ้อของผู้แทนจาหน่ายที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
Microsoft แล้ ว
จึงจะทาการผลิต และทาการจัดส่งภายใน 1-2 วัน สาหรับสินค้ าที่มีสายการผลิตอยูแ่ ล้ ว ส่วนสินค้ าที่ไม่มีสายการผลิต เช่น
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะกาหนดเสร็ จภายใน 7 วัน
การจัดหาวัตถุดบิ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสูงป้องกันการปลอมแปลง ต้ องสัง่ ซื ้อ
จากผู้ขายที่ Microsoft เป็ นผู้กาหนดให้ เท่านัน้ ได้ แก่
 แผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ ฟมีการสัง่ ซื ้อจาก 1 บริ ษัทในประเทศสิงคโปร์ หรื อ 1 บริ ษัทในประเทศเปอร์ โตริ โก
 ฉลากแสดงสิทธิ์กนั ปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสัง่ ซื ้อจาก 1 บริ ษัท ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ประเทศอังกฤษ
ส่วนวัตถุดิบที่ไม่จาเป็ นต้ องซื ้อจากผู้ผลิตที่ Microsoft กาหนด ได้ แก่ สิง่ พิมพ์และหีบห่อ โดยจะสัง่ ซื ้อจาก
ภายในประเทศไทย โดยมีสดั ส่วนต้ นทุนของวัตถุดิบในปี พ.ศ. 2555 - 2558 แสดงดังตารางด้ านล่าง
หน่วย : ร้ อยละ

วัตถุดิบ
ฉลากแสดงสิทธิ์กนั ปลอม+แผ่นซีดี+สิง่ พิมพ์
เช่น แผ่นพับ คูม่ ือ
อื่น ๆ
รวม

ปี 2555
90

ปี 2556
90

ปี 2557
95

ปี 2558
95

10
100

10
100

5
100

5
100

ทังนี
้ ้สัดส่วนของการซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 เป็ นดังนี ้
หน่วย : ร้ อยละ

แหล่ งที่มาวัตถุดิบ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
รวม

ปี 2555
70
30
100

ปี 2556
70
30
100

ปี 2557
70
30
100

ปี 2558
70
30
100
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ สัดส่วนการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา มีสัดส่วนคงที่ และจะยังคงมีแนวโน้ มเช่นนีต้ ่อไปใน
ปี หน้ า เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ทกุ สายผลิตภัณฑ์ อาทิ Windows 7, 8.1 และ 10 ที่แม้ วา่ จะลดการใช้ กล่องพลาสติกไปและเปลี่ยนไปใช้ ซอง
กระดาษแทน แต่ชิ ้นส่วนหลักยังคงเป็ น ฉลากแสดงสิทธิ์กนั ปลอม (Certificate of Authenticity)กับแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ ฟเหมือนเดิม

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจการผลิตซา้ ซอฟต์ แวร์
(1)

สัญญาระหว่างบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริ ษัท
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5174800299
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา
2ปี คือ 30 มิถนุ ายน 2559 หรื อสิ ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
เป็ นสัญญาที่ระบุข้อตกลงในการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ และการให้ บริ การทัว่ ไปไม่เกี่ยวข้ องกับ
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยช่องทางการจัดจาหน่ายจะถูกแยกสัญญาออกเป็ น 2 กลุม่ ตามรายละเอียดของสัญญา 2
ฉบับข้ างล่าง
(2)

สัญญาระหว่างบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริ ษัท
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5174800300
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา
2ปี คือ 30 มิถนุ ายน 2559 หรื อสิ ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. เป็ นผู้ ผลิ ต เฉพาะสิ น ค้ า ประเภท OEM ได้ แก่ ซอฟต์ แ วร์ ป ฏิ บัติ ก ารและ ซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์ โดยขายให้ แก่ก ลุ่มลูกค้ าที่ เป็ น ผู้ผลิตเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ได้ รับอนุญ าตโดยตรงจากไมโครซอฟต์ (Name
Account) ที่อยูใ่ นประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียทังหมด
้
รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนการ
ขายวัตถุดิบสามารถขายให้ กบั ผู้ผลิตประเภทเดียวกันในต่างประเทศได้
2. กรณี ฉลากแสดงสิทธิ์ กันปลอม (Certificate of Authenticity, COA) หาย ในขณะที่ยัง
อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษัท จะต้ องชดใช้ ให้ ไมโครซอฟต์ฉลากละ US$ 50 ทุกกรณี
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

(3)

สัญญาระหว่างบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริ ษัท
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5174800301
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา
2 ปี คือ 30 มิถนุ ายน 2559 หรื อสิ ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. เป็ นผู้ผลิตเฉพาะสินค้ าประเภท OEM ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ ปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ ประยุกต์
โดยขายให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้กระจายสินค้ า DSP ที่ได้ รับอนุญาตจากไมโครซอฟต์ (Delivery Service Partner) ที่อยู่
ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียทังหมด
้
รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนการขายวัตถุดิบ
สามารถขายให้ กบั ผู้ผลิตประเภทเดียวกันในต่างประเทศได้
2. กรณี ฉลากแสดงสิทธิ์ กันปลอม (Certificate of Authenticity, COA) หาย ในขณะที่ยัง
อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษัท จะต้ องชดใช้ ให้ ไมโครซอฟต์ฉลากละ US$ 50 ทุกกรณี
(4)

สัญญาระหว่างบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
บริ ษัท
บริ ษัทอินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท MICROSOFT LICENSING, GP
สัญญาเลขที่
5174800302
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา
ไม่มีกาหนดไว้ แต่ให้ เป็ นไปตามสัญญาเกี่ยวกับการขายและบริ การให้ กบั OEM
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
เป็ นการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงบางส่วนในสัญญาเลขที่ 5174800300 ในเรื่ องบริ การให้ กบั OEM
2.4.4

2.5

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
หน่วยธุรกิจ AR ไม่ได้ ดาเนินธุรกิจเป็ นงานโครงการ แต่เป็ นการผลิตและจาหน่าย จึงไม่มีงานที่ยงั ไม่สง่ มอบ

ธุรกิจช่ องทางจัดจาหน่ ายสินค้ าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับองค์ กร (IT Green Public Company Limited: ITG)
ชื่อเดิม (IT Distribution Company Limited: ITDC)
2.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) เริ่ มกิจการในรูปบริ ษัทด้ วยการจด
ทะเบียนด้ วยเงินทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท ในปี 2540 ต่อมาได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาทและ 10.00
ล้ านบาทในปี 2541 และปี 2552 ตามลาดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50.00 ล้ านบาท และจด
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยเปลีย่ นชื่อบริ ษัทจากเดิม บริ ษัท ไอที
ดิสทริ บิวชั่น จากัด (ITDC) เป็ น บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) (IT Green Pub Co., Ltd) ทังนี
้ ้เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
บริ ษัท ดาเนินธุรกิจด้ านการจัดจาหน่าย (ขายส่ง) สินค้ าไอทีมาตังแต่
้ ปี 2540 และดาเนินธุรกิจดังกล่าวเรื่ อยมา
ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้ าของ บริ ษัทจะเป็ นสินค้ าไอทีประเภทสินค้ าส่วนบุคคล (Consumer Products) เป็ นส่วน
ใหญ่ เน้ นการขายด้ านจานวนเป็ นหลัก และเนื่องจากธุรกิจลักษณะนี ้มีการแข่งขันสูง ความแตกต่างของการทาธุรกิจใน
กลุม่ ผู้จัดจาหน่ายด้ วยกันต่า กาไรขันต้
้ นต่า ในขณะที่มีความเสี่ยงหลายด้ านเช่น สินค้ าด้ อยคุณภาพและหนี ้สูญ ทาง
ผู้บริ หารพยายามแก้ ไขปั ญ หาโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548 ได้ ก่อ ตัง้ หน่วยธุรกิ จใหม่แยกจากธุรกิ จเดิ มที่ ทาอยู่เพื่ อ
จาหน่ายสินค้ าไอทีประเภทสาหรับองค์กร (Enterprise Products) เพื่อสร้ างความแตกต่าง สร้ างมูลค่าเพิ่ม ไม่เน้ นการ
แข่งขันที่ราคา เพื่อให้ มีกาไรขันต้
้ นสูงขึ ้น ลดปั ญหาความเสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กบั ธุรกิจเดิมที่ทาอยู่ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
โดยสินค้ าตัวแรกคือ Packeteer ซึง่ เป็ นสินค้ าจากประเทศอเมริ กา เป็ นระบบอุปกรณ์ในการบริ หารจัดการการใช้ แบนด์วิธ
ของเครื อข่าย WAN ให้ มีประสิทธิ ภาพและสมรรถภาพสูงสุด ปั จจุบนั ได้ เลิกการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าตัวนี ้ไปแล้ ว
เนื่องจากบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าถูกซื ้อโดยบริ ษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้ าได้ หายไปจากตลาด สินค้ าตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็ น
สินค้ าจากประเทศอเมริ กา เป็ นสินค้ าที่จดั การเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยข้ อมูลให้ กบั องค์กร สินค้ าตัวนี ้ได้ กลายเป็ น
สินค้ าที่สร้ างรายได้ สว่ นใหญ่ให้ กบั บริ ษัทมาหลายปี จนถึงปั จจุบนั และบริ ษัท ได้ หาสินค้ าเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายเพิ่มอีก
หลายตัว การทาธุรกิจเติบโตด้ วยดีมาตลอด บริ ษัท ได้ ตดั สินใจครัง้ สาคัญในการเลิกการจัดจาหน่ายสินค้ าประเภทบุคคล
ทังหมดในกลางปี
้
2551 และ ได้ หาสินค้ าเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจัดกลุม่ สินค้ าที่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายให้ เหมาะกับ
ความต้ องการของตลาดและได้ ม่งุ ความสาคัญไปที่พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีของลูกค้ า ในตลาด เช่น การที่ลกู ค้ านา
อุปกรณ์ ลกู ข่ายส่วนบุคคลชนิดใหม่ ๆ มาใช้ ในงานขององค์กรมากขึ ้นเช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC), Smart
Phone การทางานแบบเคลื่อนที่ การทางานจากนอกสานักงาน (Mobility and Remote Access) ความต้ องการในการ
ทาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) เพื่อไม่ให้ เกิดการหยุดชะงัก การรักษาความปลอดภัยของเครื อข่ายและ
ข้ อมู ล ไอที (IT Security) การท าศู น ย์ ข้ อมู ล ส ารอง (Data Center & Disaster Recovery Site) การท างานแบบ
Virtualization เป็ นต้ น
บริ ษัท มุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กับตัวสินค้ าและการบริ การ ในทุกขันตอนของการจั
้
ด
จาหน่าย การทาความเข้ าใจและทางานร่วมกันกับคูค่ ้ าเพื่อให้ เกิดการเสริ มพลัง (Synergy) ซึง่ กันและกัน การสร้ างและ
ให้ บริ การสนับสนุนก่อนและหลังการขาย เช่นการสร้ างบริ การและโซลูชนั่ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าแต่ละกลุม่ การให้ ข้อมูลด้ านเทคนิคและข้ อมูลเฉพาะของสินค้ า (Technical Information and Specification) การ
ให้ คาปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design) การให้ การสนับสนุนในด้ านอุปกรณ์และบุคลากรใน
การทดสอบการใช้ งานสินค้ า (Proof of Concept or Product Testing) การวางแผนธุรกิจร่ วมกับคู่ค้า การจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการขายให้ กับคู่ค้า การร่ วมกับคู่ค้าในการนาเสนอสินค้ า และปิ ดการขาย (Joint Customer Visit) หรื อ
เพื่อแสดงสินค้ า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อคสินค้ าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ า การบริ การ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ และระบบงาน การให้ การอบรมด้ านเทคนิคของสินค้ าเป็ นภาษาไทยให้ แก่ค่คู ้ าและลูกค้ า การแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นกับตัวสินค้ าและโซลูชั่น การบริ การการซ่อมบารุ งตลอดจนการมีอุปกรณ์ ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์
นอกเหนือจากนันบริ
้ ษัทมุง่ เน้ นการให้ บริ การที่สม่าเสมอและต่อเนื่อง เป็ นต้ น
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ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ อุปกรณ์ เครื อข่ายมีสายและอุปกรณ์ เครื อข่ายไร้ สาย
ระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยข้ อมูลไอที และระบบสนับสนุนการทางานของสานักงาน ศูนย์ข้อมูล นอกเหนือจากนี ้
บริ ษัท ยังมีการบริ การสนับสนุนการทางานของลูกค้ า หรื อบริ การหลังการขายอีกด้ วย โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และ
การให้ บริ การของบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
ระบบอุปกรณ์ที่บริ ษัท เป็ นตัวแทนจาหน่ายประกอบด้ วย
(1)
สินค้ ากลุม่ ระบบอุปกรณ์เครื อข่ายมีสายและอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายสาหรับเพื่อรองรับการทางานแบบ BYOD
และรองรับการใช้ งานอุปกรณ์ลกู ข่ายชนิดใหม่ ๆ การทางานแบบเคลื่อนที่ การทางานจากนอกสถานที่ การทางานจาก
ระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network)
ผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ประกอบด้ วยระบบอุปกรณ์เครื อข่ายต่าง ๆ ได้ แก่
(1.1) High Performance Enterprise LAN and Wireless Network ของ Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent เป็ นอุปกรณ์เครื อข่าย LAN and Wireless ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับการทางาน
ของข้ อมูลทัง้ ประเภทข้ อมูลดาต้ า เสียง และวีดี โอ (Convergent Network) รองรั บ เข้ าใจ รู้ จัก บริ หารและ
จัดการกับอุปกรณ์ลกู ข่ายชนิดใหม่ ๆ ที่นามาใช้ งานในเครื อข่ายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทางานแบบ Mobility
และ BYOD ประกอบด้ วย Switch, Router, DNS, NAC และซอพท์แวร์ ระบบบริ หารอุปกรณ์ เครื อข่าย และยัง
เหมาะกั บ การสร้ างเครื อ ข่ า ยสมรรถนะสู ง ราคาประหยั ด ส าหรั บ ศู น ย์ ข้ อมู ล เพื่ อ รองรั บ การส่ ง ข้ อมู ล
จานวนมหาศาลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กับเซิร์ฟเวอร์ ภายในศูนย์ ข้อมูลและกับเครื่ องลูกข่ายต่าง ๆ ในเครื อข่าย
นอกเหนื อจากนี ้ Alcatel-Lucent ยังพัฒ นาอุปกรณ์ รุ่นใหม่ ๆ ที่ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ในการก าหนดคุณ สมบัติ หรื อ
นโยบายของการทางานหรื อนโยบายความปลอดภัยข้ อมูลของเครื อข่าย (Software Defined Network) ที่มีความ
ฉลาดและมีสมรรถนะสูง
(1.2) Secured Wireless Network ของ Aruba Networks
Aruba เป็ นผู้นาเทคโนโลยีอปุ กรณ์ การสื่อสารไร้ สายที่ให้ ความปลอดภัยของข้ อมูลแก่ผ้ ใู ช้ งานสูง มี
ระบบจัดการการใช้ คลื่นสัญญาณที่ฉลาดเพื่อให้ ได้ สมรรถนะการทางานของระบบและสนองผู้ใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบอุปกรณ์และซอพท์แวร์ บริ หารจัดการเครื อข่ายของ Aruba ให้ ความยืดหยุน่ และง่าย
ในการจัดการการใช้ งานเพื่อสนับสนุนการทางานนอกสถานที่ หรื อการทางานจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็ นการใช้
งานจากสานักงานสาขา การใช้ งานจากบ้ าน หรื อการใช้ งานจากสถานที่สาธารณะใด ๆ โดยที่ยังให้ ความ
ปลอดภัยของข้ อมูลสูงเช่นเดียวกับการใช้ งานในสานักงานโดยที่การจัดการไม่ได้ เพิ่ม ภาระให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ไอที
ขององค์กรแต่อย่างใด เหมาะกับองค์กรที่มีสานักงานสาขาจานวนมาก องค์กรที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานเดินทาง
ออกนอกสถานที่ทางานบ่อย ๆ หรื อทางานจากบ้ าน ด้ วยความสามารถของระบบดังกล่าวจึงสามารถรองรับ
เหตุการณ์ ที่พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ ามาทางานที่สานักงานไม่ว่าสาเหตุนนจะเกิ
ั้
ดภัยพิบตั ิใดๆก็ตามได้
และมี ความสามารถ รองรับ เข้ าใจ รู้ จัก บริ ห ารและจัดการกับ อุปกรณ์ ลูกข่ายชนิดใหม่ๆที่น ามาใช้ งานใน
เครื อข่ายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทางานแบบ Mobility และ BYOD อย่างดีเช่นกัน นอกจากนี ้ Aruba ยัง
ออกสินค้ าใหม่เพื่อรองรับการทราบตัวตนของผู้ใช้ งานผ่านสัญญาณบลูทธู กับคุณสมบัติของเครื่ องลูกข่ายของ
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ผู้ใช้ งานแล้ วส่งข้ อมูลที่มีประโยชน์เฉพาะตัวไปยังผู้ใช้ งานรายนันๆ
้ ซึ่งสามารถปรับใช้ กบั ความต้ องการของกลุม่
องค์กรได้ หลายประเภท
(2)

สินค้ ากลุม่ ระบบความปลอดภัยข้ อมูลไอที (IT Security)
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลขององค์กรนันมี
้ ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีไว้ โดยเฉพาะองค์ กรที่
จะต้ องติดต่อกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบ Extranet หรื อแม้ แต่ระบบ Intranet
ขององค์ ก ร โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารน าการสื่อ สารแบบไร้ สายที่ ไม่ มี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ ดี เพี ย งพอมาใช้ งาน
เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ไวรัส หนอน ม้ าโทรจัน สปายแวร์ การดักขโมยข้ อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ
หรื อแม้ แต่การโจมตีเพื่อให้ ระบบหยุดทางานมีผลต่อระดับ Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่องค์กรจะต้ องเสริ มสร้ างความปลอดภัยให้ เครื อข่ายมีความแข็งแกร่ งมากที่สดุ สินค้ าและโซลูซนั่ ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทน
จาหน่ายประกอบด้ วย
(2.1) ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet
ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet เป็ นต้ นแบบระบบรักษาความปลอดภับของข้ อมูลในรู ปแบบ
ของ UTM (Unified Threat Management)โดยได้ รวบรวมเอาความสามารถทางด้ านการรักษาความปลอดภัย
ในรู ป แบบต่าง ๆ มาทางานบนอุป กรณ์ ตัวเดีย ว ไม่ว่าจะเป็ น Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering,
Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS, การป้องกันข้ อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention – DLP) การปรับสภาพ
การท างานเครื อ ข่ า ยแวนให้ เหมาะสม (WAN Optimization) การแจกแจงและควบคุ ม การท างานของ
แอพพลิเคชัน่ (Application Control) การตรวจสอบข้ อมูลจราจรที่เข้ ารหัสแบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic
Inspection) และการแบ่งปริ มาณข้ อมูลให้ กบั ลิ ้งค์และเซิร์พเวอร์ ให้ มีความเหมาะสม (Load Balance) ล่าสุด
Fortinet ยังเพิ่มความสามารถในด้ านการจัดการและให้ บริ การการสื่อสารไร้ สายแบบรวมศูนย์ให้ กับอุปกรณ์
UTM ของ Fortinet ซึง่ ทาให้ ลกู ค้ าที่ใช้ งาน UTM ของ Fortinet อยูแ่ ล้ วสามารถจัดหา Access Point ไร้ สายของ
Fortinet ติดตังเพิ
้ ่มในเครื อข่ายก็สามารถให้ บริ การการสื่อสารไร้ สายในองค์กรได้ ในขณะที่ผ้ ใู ช้ งานแบบไร้ สาย
ขององค์ ก รยังได้ รับ การบริ ก ารด้ า นความปลอดภัย ของข้ อ มูลจากอุป กรณ์ UTM ของ Fortinet ได้ เช่ น เดิ ม
นอกจากนี ้ Fortinet ยังพัฒ นาโซลูชั่นความปลอดภัย ของข้ อมูลสาหรับ Server Virtualization ซึ่งกาลังได้ รับ
ความนิยมอย่างสูงในขณะนี ้ โดยที่โซลูชนั่ นี ้จะช่วยป้องกันการโจมตีหรื อการแพร่กระจายของอันตรายที่มาจาก
แอพพลิ เคชั่น หนึ่ ง ไปสู่แ อพพลิ เช่ น อื่ น ๆ ที่ ท างานอยู่บ น Server ตัว เดี ย วกัน ด้ วยการมี ค วามสามารถ
หลากหลายในอุป กรณ์ ตัว เดี ย วจึง ท าให้ Fortinet เป็ น มากกว่า อุป กรณ์ UTM อื่ น ๆ ในตลาด Fortinet ได้
ออกแบบอุปกรณ์ มาหลายรุ่ นตัง้ แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ งานกับทุก ๆ
ขนาดของหน่วยงานตังแต่
้ องค์กรขนาดเล็กจนถึงระดับผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต
นอกจากอุป กรณ์ UTM ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว Fortinet ยัง มี ร ะบบอุ ป กรณ์ ก ารเก็ บ ล็ อ กจราจรข้ อ มู ล
วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้ อมูลจราจรเพื่อตรวจหาต้ นตอการบุกรุก การรายงานและแจ้ งเตือนการบุก
รุกต่าง ๆ โดยจะเก็บรวบรวมจราจรข้ อมูลที่ไหลผ่านอุปกรณ์ Fortinet ซึง่ ระบบนี ้จะเหมาะกับองค์กรตังแต่
้ ขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการโจมตีจากข้ างนอกเครื อข่ายที่จะเข้ ามาในองค์กรหรื อจาก
องค์กรจะออกไปโจมตีภายนอก
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(2.2)

ระบบการป้องกันไวรัสและการโจมตีสาหรับอุปกรณ์ลกู ข่ายที่เป็ นแบบ Cloud Service ของ ZScaler
องค์กรที่พนักงานขององค์กรติดต่อกับโลกภายนอกผ่านอินเตอร์ เน็ตหรื อ Web โดยเฉพาะองค์กรที่มี
สาขาหลายสานักงาน หรื อมีพนักงานทางานนอกสานักงานจานวนมาก เมื่อพนักงานเหล่านี ้จะทาธุรกรรมกับ
โลกภายนอกหากต้ องดึงจราจรของข้ อมูลเข้ าสู่สว่ นกลางก่อนที่จะออกสู่หรื อเข้ าจากภายนอกเพื่อตรวจสอบ
อันตรายที่ติดมากับข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นการสิ ้นเปลืองแบนด์วิธของเครื อข่ายหลักขององค์กรซึง่ มีปริ มาณจากัด
และมีราคาแพง หรื อหากต้ องมีอปุ กรณ์ตรวจจับอันตรายของข้ อมูลดังกล่าวเพื่อติดตังอยู
้ ่ที่ทกุ สานักงานสาขา
ทุกสาขาจะเป็ นการลงทุนที่สงู มาก และหากองค์กรละเลยการตรวจสอบดังกล่าวยิ่งเป็ นการตัดสินใจที่สร้ าง
ต้ นทุนที่สงู มากให้ กบั องค์กรหากมีอนั ตรายหลุดเข้ ามาพร้ อมกับข้ อมูลดังกล่าว ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดการล้ มเหลว
ของเครื อข่ายหรื อสร้ างความเสียหายให้ กบั ข้ อมูลธุรกิจหลักขององค์กรได้ ดังนันการบริ
้
การตรวจจับอันตรายที่จะ
ติดมากับข้ อมูลดังกล่า วผ่านการให้ บริ การแบบ Cloud Service นันเป็
้ นคาตอบที่มีประสิทธิ ภาพและประหยัด
ค่าใช้ จ่ายให้ กบั องค์กรได้ อย่างสูงสุด ระบบนี ้สนับสนุนการทางานแบบ Mobility และ Remote Access
(2.3) ระบบการแจ้ งเตือนและป้องกันการแก้ ไขข้ อมูลในตัวเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm) ของ
eLock เป็ นระบบซอฟท์แวร์ ที่จะคอยตรวจสอบการเข้ าถึงและแก้ ไขไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
แจ้ งเตือนหากมีการเข้ าถึงหรื อแก้ ไขโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ไม่ว่าไฟล์ข้อมูลนันจะเป็
้
นข้ อความ ภาพ เสียง หรื อ
ฐานข้ อมูล หรื อ หน้ าเว็บ ก็ ตาม และสามารถที่จะนาข้ อ มูลชุดก่อนที่จะถูกแก้ ไขกลับมาคืนสภาพเดิมให้ ได้
(Recovery)
องค์ กรธุรกิจปั จจุบันให้ ความสาคัญ และใช้ เทคโนโลยีไอทีและข้ อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ทางานและสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ข้ อมูลจึงเป็ นทรัพย์สนิ ที่สาคัญยิ่งและยังเป็ นชื่อเสียงและหน้ าตา
ขององค์กร การถูกเข้ าถึงและแก้ ไขข้ อมูลหรื อหน้ าเว็บขององค์กรโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิจะสะท้ อนถึง
ความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อลูกค้ าอย่างยิ่ง
(2.4) ระบบการตรวจสอบตัวตนและพิ สูจน์ สิทธิ์ การใช้ งาน (Authorization, Authentication and Access
Control) ของ Aruba เรี ยกว่า ClearPass Policy Manager (CPPM)
ระบบ CPPM เป็ นระบบกาหนดนโยบายให้ กบั อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น Macbook, Iphone, Ipad,
Android, Galaxy Tab, WiFi Phone, Printer หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ เข้ าถึงระบบเครื อข่ายขององค์กร โดยที่
CPPM สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ ทัง้ เครื อข่ายแบบใช้ สายและเครื อข่ายแบบไร้ สายได้ โดย CPPM จะมี
โมดูล 3 โมดูลด้ วยกัน ซึง่ โมดูลแรกเรี ยกว่า Clear Pass Self Service Registration/Provisioning (Guest): เป็ น
ระบบการลงทะเบียนสาหรับบุคคลภายนอกเพื่อให้ อปุ กรณ์สามารถเข้ าใช้ งานในระบบเครื อข่ายได้ โดยผู้ใช้ งาน
เป็ น ผู้ลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเองผ่านทางหน้ าจอ Captive Portal และระบบจะจัดเก็ บ ข้ อ มูลของอุป กรณ์ ไว้ ใน
Database ให้ โดยอัตโนมัติ ซึง่ ทาให้ สะดวกและง่ายต่อการใช้ งานและจะช่วยลดงานของเจ้ าหน้ าที่บริ หารไอทีลง
อย่างเห็นได้ ชดั และในความง่ายระบบ CPPM ได้ ทาการ โมดูลที่ 2 เรี ยกว่า ClearPass Onboard : เป็ นระบบที่
ช่วยในการตัง้ ค่า ติดตัง้ โปรแกรมด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ และจัดเตรี ยมทรัพยากรของการระบุตัวตนและ
พิสจู น์ทราบตัวตนภายใต้ มาตรฐาน 802.1x ให้ กบั อุปกรณ์ที่กาลังจะเชื่อมต่อกับเครื อข่าย ทาให้ สามารถทราบ
และระบุตวั ตนผู้ที่กาลังใช้ งานระบบเครื อข่ายได้ เป็ นการรองรับและจัดการกับอุปกรณ์ แบบ BYOD และโมดูลที่
3 คื อ ClearPass OnGuard : เป็ นระบบที่ ท าหน้ าที่ เป็ น NAC (Network Access Control) เพื่ อ ท าหน้ าที่
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ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่กาลังจะต่อเชื่อมกับระบบเครื อข่ายว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยและข้ อกาหนดต่าง ๆ
เป็ นไปตามที่ อ งค์ ก รก าหนดไว้ หรื อ ไม่ เช่ น ในเครื่ อ งมี ซ อฟต์ แ วร์ ป้ อ งกั น ไวรั ส หรื อ ไม่ เปิ ดไฟร์ ว อลล์ ไว้
หรื อไม่ หรื อมีซอฟต์แวร์ ที่ไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ งานอยู่หรื อไม่ ซึ่งทังหมดที
้
่กล่าวมาจะทาให้ ระบบเครื อข่ายของ
องค์กรทางานได้ อย่างสมบูรณ์แบบทัง้ Monitor, Control, Protect, Reports ได้ อย่างครบถ้ วน
(3)

ระบบสนับสนุนการทางานของสานักงาน ศูนย์ข้อมูล และอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นระบบอุปกรณ์ และซอฟท์ แวร์ ที่ทาให้ การส่งข้ อมูลระหว่าง Data Center กับ Disaster Recovery หรื อ
ระหว่าง Data Center กับ สานักงานสาขา หรื อกับอุปกรณ์ ลกู ข่ายที่ทางานจากระยะไกลมี ประสิทธิภาพและสมรรถนะ
สูงขึ ้น สนับสนุนการทางานแบบธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity) ระบบอุปกรณ์ในกลุม่ นี ้ประกอบด้ วย
(3.1) DNS, DHCP and IPAM ของ Infoblox
เป็ นโซลูชนั่ ของ Network Infrastructure ในการจัดการ DNS DHCP และ IPAM ที่สามารถ ทางาน
ทัง้ 3 ฟั งชัน่ ก์ได้ พร้ อมกันใน Appliance เครื่ องเดียว สามารถใช้ เป็ น DNS/DHCP Server แบบ IPv4/IPv6 ที่มี
ประสิทธิภาพภาพสูงทา DNS fail over และ DHCP fail over ซึง่ DNS/DHCP โดยใช้ Windows และ Bind
opensource ไม่สามารถทาได้ ทนทานต่อภัยคุกคามและการโจมตีเข้ าระบบด้ วยคุณสมบัตขิ อง
DNSSECURE ระหว่าง domain และ sub domain ทนต่อการโจมตี แบบ DDOS สามารถเพิ่มคุณสมบัติ
DNS Firewall เพื่อใช้ ปอ้ งกัน user จากการไป access DNS ที่เป็ น bad site สามารถทา High Availability
ได้ ทกุ รุ่น และขยายการทางานไปยังสาขาต่างๆด้ วย Grid Technology ซี่งเป็ นเทคโนโลยีเฉพาะของ
Infoblox เพื่อให้ การ update DNS/DHCP/IP เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ น IP Address
Management สามารถใช้ จดั การ IP ขององค์กรแบบอัตโนมัติทงั ้ IPv4 และIPv6 ทังที
้ ่เป็ น Physical และ
Virtual Systems ให้ ความสะดวกกับผู้ดแู ลระบบ สามารถทาบริ หาร DNS/DHCP/IP ได้ จากส่วนกลาง
(Centralize Management ) ทาให้ แก้ ปัญหาเน็ทเวิร์คได้ อย่างรวดเร็ วกว่าการจัดการแบบเดิม ลด Business
Disruption และการสูญเสียรายได้ จากการทีต่ ้ องหยุดทาธุรกรรมจากสาเหตุที่ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
ทางานไม่ได้ อนั เนื่องมาจากอุปกรณ์ DNS/DHCP/IPAM อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ทางานไม่ได้ และหรื อทางาน
ผิดพลาด เหมาะกับศูนย์ข้อมูลขนาดกลางและขนาดใหญ่ทมี่ ีจานวนผู้ใช้ งานจานวนมากเกินกว่า 500 รายขึ ้น
ไป และเหมาะกับองค์กรที่มศี นู ย์ข้อมูลของสานักสาขาหลายสาขากระจายอยูต่ า่ งพื ้นที่
(3.2) Internet Gateway และ Mobile Offload ของ Antlabs
Antlabs เป็ นผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ น Internet gateway ระดับ Enterprise สาหรับการจัดการ
ผู้ใช้ งานWired และ Wirelessโดยมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า Visitor-base network คือจะทาให้ การใช้ งาน Internet
สาหรับ user ที่เข้ ามาในพื ้นที่บริการ Wifi ประเภทต่างๆใช้ งานได้ อย่างเป็ นที่นา่ พอใจ โดยโซลูชนั่ ของ Antlabs
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าแต่ละประเภท ประกอบด้ วย
(3.2.1) โซลู ชั่ น Hospitality ส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า โรงแรม Service Apartment ,Exhibition Hall
สามารถทา Multi-tier QOS เพื่อใช้ จัดการ Internet Bandwidth ผ่าน Network ทัง้ แบบ Wired และ
Wireless สาหรับผู้ใช้ แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่นลูกค้ าเข้ าพักโรงแรมทัว่ ไป สามารถใช้ Free wifi ได้
bandwidth 256 KB ต่ อ คน สามารถใช้ งานได้ ร วม 24 ชั่ว โมง หากเป็ น VIP หรื อ จ่ า ยเพิ่ ม จะได้
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Bandwidth 1 MB จ น ก ว่ า จ ะ Checkout ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ท า Conference Call ส า ม า รถ ท า
Fixed Bandwidth ขนาด 2 MB ให้ ได้ โดยไม่มีคนอื่นมาแชร์ Bandwidth ร่ วม นอกจากนี ้ยังสามารถ
Integrate ร่วมกับ Front Office Software ของโรงแรมชันน
้ าส่วนใหญ่ได้ เช่น Micros Fidelio, Opera
ฯลฯ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อส่งค่าการใช้ งานหรื อแจ้ งเตือนแขกที่เข้ าพักเรื่ องค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ อุปกรณ์สาหรับโซลูชนั่ นี ้จะมีคณ
ุ สมบัติเบ็ดเสร็ จอยูใ่ น Appliance เครื่ องเดียวรวมถึงคุณสมบัติ
ที่ ส ามารถท า DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log management), payment gateway interface
และยังสามารถทา HA(High Availability) เพื่อให้ ระบบสามารถใช้ งานได้ 24 ชัว่ โมง โดยประมาณการ
device สูงสุดไม่เกิน 5,000 device
(3.2.2) โซลู ชั่ น BYOD เหม าะส าหรั บ Campus เช่ น ม หาวิ ท ย าลั ย ซึ่ ง สาม ารถ จั ด ก าร
Authentication และจัด QOS profile ให้ เหมาะกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ ทงั ้ Notebook, Smart phone,
Tablet โดยมี portal ซึง่ มีขนาดจอเหมาะกับอุปกรณ์แต่ละประเภท และสามารถระบุให้ อปุ กรณ์ที่ออก
จากบริ เวณวง network ไปแล้ วเมื่อนาเข้ ามาใหม่สามารถใช้ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้อง login ใหม่อีกครัง้ หาก
ว่าผู้ใช้ นนั ้ ๆ ยังมีสิทธิและโควต้ าในการใช้ งานอยู่ โซลูชนั่ นี ้จะมีคณ
ุ สมบัติเบ็ดเสร็ จอยู่ใน Appliance
เครื่ องเดียวเหมือนโซลูชนั่ Hospitality โดยประมาณการ device สูงสุดไม่เกิน 20,000 devices
(3.2.3) โซลูชั่น Carrier Wifi เหมาะสาหรั บ Provider ในการจัด การ Wifi ที่ ติ ด ตัง้ ในพื น้ ที่ บ ริ เวณ
กว้ างเช่น เทศบาลหรื อจังหวัด ซึ่งจะมี รุ่ นและอุปกรณ์ เสริ มจาก Antlabs เป็ น ชุด Appliance หลาย
ตัว โดยจะมีการสารวจและออกแบบให้ เหมาะกับความต้ องการของโครงการ
(3.2.4) โซลูชั่ น Mobile Ofload เป็ น โซลู ชั่ น ส าหรั บ Mobile Provider หรื อ Campus ที่ ปั จ จุ บั น
Mobile Provider มีการนา Wifi access point ไปวางไว้ ทดแทนการขยาย 3G node ซึ่งมีราคาแพง
โดยหากเครื่ องลูกข่ายสนับสนุน protocol EAP-SIM (เครื่ องMobile รุ่ นใหม่จะมีทงหมด)
ั้
จะสามารถ
ใช้ Internet 3G ของค่ายมือถือที่ใช้ อยู่ผ่าน Wifi access point ที่ใกล้ ที่สดุ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องใช้ ผ่าน
3G Internet Node ซึง่ อาจมีผ้ ใู ช้ งานจานวนมากและอยูใ่ นระยะไกลกว่า
(3.3) ระบบและอุปกรณ์สายสัญญาณ (Cabling System) ของ Panduit
Panduit มีระบบอุปกรณ์สายสัญญาณและตู้ใส่อปุ กรณ์ (Cable and Cable Rack) คุณภาพสูงและมี
หลายประเภทสาหรับการใช้ งานในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ มีทงสายสั
ั้
ญญาณที่เป็ นสายทองแดง CAT5E หรื อ
CAT6A หรื อสาย Optic Fiber มีสายสัญญาณที่ใช้ ในโรงงานที่อ่อนไหวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายสัญญาณที่
ติดตังกั
้ บเครื่ องมือที่เคลือ่ นที่หรื อบิดไปมา สายสัญญาณที่ติดตังในสภาพแวดล้
้
อมที่มีอณ
ุ หภูมิร้อนหรื อเย็นกว่า
ปกติ หรื อมีความชื ้นหรื อมีเคมี เป็ นต้ น Panduit ยังมีอปุ กรณ์เสริ มของสายสัญญาณเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการ
ใช้ งานมีระบบการป้องกันการถอดเปลี่ยนสลับสายสัญ ญาณโดยพลังเผลอหรื
้
อไม่ตงใจ
ั ้ มีระบบการบริ หาร
จัดการการติดตังใช้
้ งานสายสัญญาณที่ฉลาด เหมาะกับการเดิ นสายแลนในสานักงาน ศูนย์ข้อมูล หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรม
(3.4) Uninterruptible Power Supply ของ Delta
ระบบอุป กรณ์ ป รับ สภาพและสารองพลังงานไฟฟ้าคุณ ภาพสูง ของ Delta ผลิตและให้ บริ การโดย
บริ ษัท Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited ระบบสารองไฟฟ้าเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับองค์กร
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ทุกประเภทที่ต้ องการความต่อเนื่องของการทางานของอุป กรณ์ ที่ ใช้ ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื อข่าย เครื่ องพิมพิ์ เครื่ องจักรในโรงงาน สายพานลาเลียงเครื่ องมือต่าง ๆ ในห้ องผ่าตัดรวมถึงไฟส่อง
สว่าง ซึง่ หากเครื่ องมืเหล่านี ้หยุดทางานเนื่องจากขาดกระแสไฟฟ้าไปเลี ้ยงแล้ วอาจหมายถึงการหยุดชะงั กของ
ธุรกิจ การเสียโอกาสในการผลิต การเสียลูกค้ า หรื ออาจต้ องเสียเวลาในการทาความสะอาดอุปกรณ์ที่เกิดจาก
การของตกค้ างในขบวนการผลิต และเสียเวลาในการเตรี ยมเครื่ องให้ เริ่ ม ทางานใหม่ซึ่งจะเสียทัง้ เวลาและ
ค่าใช้ จ่ายสูง หรื ออาจหมายถึงชีวิตของคนไข้ หรื อหมายถึงคุณภาพของการบริ การต่าง ๆ ที่จะให้ ลกู ค้ า
เครื่ อ งสารองไฟของ Delta มี ทงั ้ รุ่ น ที่ เป็ น ระบบไฟฟ้า Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใช้
เทคโนโลยี True on-line, Double-conversion และใช้ เทคโลยี่แบบ IGBT และ Modular ups คือสามารถเพิ่ม
การใช้ งานได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ โดยมีขนาดตังแต่
้ 1 kVA จนถึง 400kVA มี Software สามารถจัดการ
ผ่ า น network และสามารถจั ด การ Shutdown Linux และ Windows server ตลอดจน Vmware ได้ เมื่ อ มี
เหตุการณ์ที่ต้องทาการ Shutdown แบบอัตโนมัติ
นอกจากนี ้ Delta ยังมี DCIM(Data Center Infrastructure Management) ซึง่ เป็ นระบบศูนย์ข้อมูล
กลางรวบรวมค่าการใช้ งานพลังงาน ค่าอุณภูมิ ความร้ อน ภาพจากกล้ องวงจรปิ ด ข้ อมูลการเข้ าออกของ
เจ้ าหน้ าที่ห้อง Datacenter ตลอดจนสัญญาณจาก Fire Alarm และค่าการใช้ งานของ Server และอุปกรณ์
Network ต่าง ๆ มารวมแสดงผลในห้ องควบคุม โดยสามารถดึงค่าต่าง ๆ จากระยะไกลหรื อจากสาขาต่าง ๆ ได้
ผ่านเครื่ อข่าย Network ทาให้ ผ้ ดู แู ล Datacenter สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์ในห้ อง Datacenter ได้
อย่างสมบูรณ์แบบ
2.5.2

การตลาดและการแข่ งขัน
การตลาด
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริ ษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นทุก ๆ ปี และเสริ มสร้ าง
ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ที่ดีในการบริ หารงานและเพิ่มมาตรฐานการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัท ไอที กรี น จากัด
(มหาชน) มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนโดยเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้ า และขันตอนการจั
้
ดจาหน่าย
เพื่อหลีกเลีย่ งการแข่งขันด้ านราคา ในด้ านการตลาด บริ ษัทจะร่วมมือกับเจ้ าของสินค้ าในการสร้ างการรับรู้ของตลาดใน
ตัวของสินค้ าโดยการโฆษณาผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ จัดสัมมนาให้ ข้อมูลสินค้ าแก่คคู่ ้ าและลูกค้ า รวมถึงการจัดอบรมด้ านเทคนิค
เป็ นต้ น ในด้ านการจัดจาหน่าย บริ ษัทจะร่ วมมือกับคู่ค้าในการร่ วมแสดงสินค้ า การเยี่ยมและนาเสนอการขายต่อลูกค้ า
การทาโปรโมชัน่
บริ ษัทได้ สร้ างชื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับ ในด้ านการเป็ นคูค่ ้ าที่ดี มีคณ
ุ ภาพ มีบริ การที่ดี ซื่อสัตย์เชื่อถือได้ โดย
การเลือกทาตลาดสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพ การเลือกสรรและการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องให้ มีการทางานและพฤติกรรมที่
สอดคล้ องและเหมาะสมกับปรัชญาในการทางานของบริ ษั ทที่เน้ นความต่อเนื่องในการทาธุรกิ จ (Continuity) ความ
เชื่อมัน่ ไว้ ใจได้ (Reliability) ความมัน่ คง (Stability) และความน่าเชื่อถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)
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บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับปรัชญาในการทาธุรกิจ บริ ษัทเน้ นการกาหนดประเภทของสินค้ าและบริ การที่จะนามา
จาหน่ายซึ่งจะต้ องเป็ นสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการของตลาดในปั จจุบันและตอบสนองแนวโน้ มตลาดที่กาลัง
เกิดขึ ้น และควรเป็ นสินค้ าที่เกื ้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complimentary) และต้ องเป็ นสินค้ าที่ต้องการประเภทของความ
เชี่ยวชาญและความชานาญของบุคลากรใกล้ เคียงกันเพื่อที่จะสร้ างความชานาญและความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ
ในตัวบุคคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างความมัน่ ใจในการให้ บริ การกับลูกค้ า คัดเลือกสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
ทังด้
้ านตัวสินค้ าและบริ ษัทผู้ผลิต สินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติ ที่ตรงกับความต้ องการของตลาด มีคณ
ุ ภาพสูง และมีศกั ยภาพ
ทางการตลาดสูง มีกลยุทธ์ มีอนาคต เป็ นสินค้ าแบรนด์ที่ต้องการชิงตลาดหรื อเจาะตลาดของแบนด์ที่เป็ นผู้นา คือเป็ น
แบรนด์ท้าทายผู้นา (Challenging Brand) ในปี 2558 ที่ผ่านมาและปี 2559 บริ ษัทมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐใน
เรื่ องการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้ วยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ได้ แก่การค้ าด้ วยอิเล็คโทรนิคและการใช้ เทคโนโลยี
ไอทีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะแตกย่อยไปเป็ นระบบคอมพิวเตอร์
สาหรั บ งานสานัก งาน งานขาย งานผลิต การน าไอที ม าช่ ว ยในไลน์ ผลิต หรื อ shop floor (Industry Automation)
การค้ าแบบออนไลน์ การทาอินเตอร์ เน็ตแบงค์กิ ้ง การทาเว็บไซท์ขององค์กร การทางานจากภายนอกองค์กร (Remote
Workforce หรื อ Workforce Mobility) ระบบความปลอดภัยของข้ อมูล (IT Security) ระบบข้ อมูลแบบคราวด์ เป็ นต้ น
ซึ่งบริ ษั ท ก็ ได้ เป็ น ตัว แทนสิน ค้ า หลายตัว ตามที่ ได้ ก ล่า วมาแล้ ว เช่ น Fortinet, Alcatel-Lucent, Aruba, InfoBlox,
ZScaler, AntLabs, eLock, Delta, Panduit เป็ นต้ น และบริ ษัทก็จะเสาะหาคัดเลือกสินค้ าใหม่ ๆ ที่สนับสนุนแนวโน้ ม
ที่กล่าวไปแล้ วเพิ่มเติมอีกด้ วย
(2) ด้ านพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษัทซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างและส่งมอบคุณค่าให้ กับสินค้ า
และการจัดจาหน่าย พนักงานจะได้ รับการคัดสรรมาจากกลุม่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้ อง
สามารถทางานเป็ นทีม และเมื่อได้ รับบรรจุในทีมงานแล้ วจะได้ รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ าโดยตรงจากเจ้ าของ
สินค้ าและจากผู้ร่วมงานในทีมงาน บริ ษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้ พนักงานส่วนใหญ่ ผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผู้ผลิตสินค้ าที่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจาหน่าย (Certified Training)
พนัก งานแต่ละท่า นจะได้ รับ การกาหนดตัวสิน ค้ าที่ จะต้ องรั บ ผิ ด ชอบอย่างชัด เจนเพื่ อ จะได้ พัฒ นาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสินค้ าและเป็ นหลักในการให้ บริ การเกี่ยวกับสินค้ านัน้ ๆ และจะเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ ให้ กับทีมงานท่านอื่น ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญร่ วมกัน สามารถทางานทดแทนกันได้ และ
สามารถทางานในลักษณะเสนองานเป็ นระบบโดยรวม (Solution หรื อ System) ได้ สามารถให้ คาปรึ กษา การบริ การ
และตอบคาถามให้ กบั ลูกค้ าได้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านทางเทคนิคของสินค้ าแต่ละชนิดหรื อปั ญหาของระบบที่เสนอได้ อย่าง
ถูกต้ องและรวดเร็ ว นอกเหนือจากนันพนั
้ กงานต้ องสามารถทาหน้ าที่เป็ นผู้อบรม (Trainer) ความรู้เกี่ยวกับสินค้ าที่เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายให้ กบั ผู้จาหน่ายช่วงหรื อลูกค้ าได้
ในปี 2558 เพื่อรองรับนโยบาย Digital Economy บริ ษัทได้ เพิ่มพนักงานด้ านการตลาดและพนักงานที่ดแู ล
ตลาด SME เพื่อสร้ างการสือ่ สารกับตลาดและลูกค้ าผ่าน เว็บไซต์ อีเมล์ หรื อการสือ่ สารส่วนบุคคล การจัดสัมมนา การ
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จัดนิทรรศการ และการติดต่อลูกค้ าทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามและให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าเพื่อหาโอกาสในการขาย (Sales
Leads)
บริ ษัทมีนโยบายในการรักษาพนักงานให้ ทางานกับบริ ษัท ทังในเรื
้ ่ องผลตอบแทนในการทางาน การเติบโตใน
สายงาน สวัสดิ ก าร สภาพแวดล้ อ มการท างาน การให้ โอกาสในการพัฒ นาตนเอง การบริ หารงานภายในบริ ษั ท
ตลอดจนการสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างทีมงานเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการทางานและการให้ บริ การโดย
ไม่เปลีย่ นบุคลากรผู้ให้ บริ การบ่อย
(3) ด้ านช่องทางการจาหน่าย
บริ ษั ท จ าหน่า ยสิน ค้ าโดยผ่า นตัวแทนจ าหน่า ยหรื อ บริ ษั ท ร่ วมค้ า หรื อ คู่ค้ า (Dealer หรื อ Reseller หรื อ
Partner) รวมเรี ยกว่าคู่ค้าซึ่งได้ แก่บริ ษัท ที่จาหน่ายและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ( Network
Integrator) หรื อเป็ นบริ ษัทที่จาหน่ายและติดตังระบบอุ
้
ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator)
ทังในกรุ
้
งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยบริ ษัทจะคัดสรรผู้ร่วมค้ าโดยมุง่ เน้ นคุณภาพ เน้ นความตังใจในการท
้
าธุรกิจ
ไม่เน้ นขนาดของบริ ษัท บริ ษัทจะทางานร่วมกับผู้ร่วมค้ าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค มีกฏเกณฑ์กติกาในการทาธุรกิจ
และตัดสินใจบนกติกาที่วางไว้ ทาให้ สามารถเป็ นที่คาดการณ์ ได้ (Predictability) ของผู้ร่วมค้ า ซึ่งจะทาให้ เกิ ดการ
เชื่อมัน่ และเชื่อถือซึง่ กันและกันในระยะยาว
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการร่ วมพัฒนาความสามารถของทีมงานของคู่ค้าโดยจัดการอบรมเกี่ยวกับตัวสินค้ าทัง้
ด้ านเทคนิคและด้ านการขายให้ แก่ผ้ รู ่วมค้ าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือนทังโดยบุ
้
คลากรของบริ ษัท และโดยบุคลากรของเจ้ าของ
สินค้ า จัดให้ มีห้องทดสอบอุปกรณ์โดยจะมีอปุ กรณ์ที่จาหน่ายทังหมดและอุ
้
ปกรณ์เสริ มที่จาเป็ นต่อระบบองค์รวม (Solution)
เพื่อให้ ผ้ รู ่วมค้ าได้ มาทดสอบหรื อเรี ยนรู้การใช้ งานเป็ นการพัฒนาความรู้ให้ กบั ผู้ร่วมค้ าอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึง่
เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจาหน่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกเหนือจากการเพิ่มบุคคลากรด้ านการตลาด
แล้ วบริ ษัทจะเพิ่มบุคคลากรเพื่อติดต่อตรงถึงลูกค้ า (Direct Touch) เพื่อพัฒนาโอกาสในการขายในลูกค้ าสาคัญใหญ่ ๆ เป็ น
การสนับสนุนการสร้ าง Sales Leads ให้ กบั คูค่ ้ าของบริ ษัท
(4) ด้ านการสนับสนุนการจาหน่ายสินค้ า
บริ ษัทมีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ขา่ วสารเกี่ยวกับสินค้ า (Create Product and Brand Awareness) การ
กระตุ้น ตลาดและสร้ างความต้ อ งการให้ กั บ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (Demand Generation Activities) ซึ่งได้ แก่ก ารจัด
สัมมนาด้ านเทคนิคเกี่ยวกับตัวสินค้ าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและบุคคลที่สนใจ การจัดงานสัมมนาด้ านเทคนิคร่ วมกับ
ตัวแทนจาหน่ายสาหรับลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกน ้าท่ วม การเข้ าร่ วมงาน
นิทรรศการเพื่อแสดงสินค้ าและการใช้ งาน (Exhibition and Trade Show) การให้ ข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สินค้ าและนาไปใช้ ในงานจริ งผ่านช่องทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสัมพันธ์
ในปี 2558 บริ ษัท ตังเป้
้ าหมายที่จะขยายตลาดไปในต่างจังหวัด และประเทศใกล้ เคียงที่กาลังเติบโต โดยการมี
บุคคลากรประจาในพื ้นที่เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการศึกษาความต้ องการของตลาดและพัฒนาโอกาสในการทา
ธุรกิจ การให้ ข้อมูลของบริ ษัทและสินค้ าแก่ตลาด การคัดเลือก สนับสนุนและร่วมมือในการทาธุรกิจกับบริ ษัทคูค่ ้ าในพื น้ ที่
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เพื่อสร้ างการรับรู้ สร้ างความมัน่ ใจและให้ บริ การที่เหมาะสมและทันท่วงทีต่อคู่ค้าและลูกค้ าในพื ้นที่ ซึ่งได้ เริ่ มทาที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็ นพื ้นที่แรก เริ่ มด้ วยการมี Home Office ที่ขอนแก่น มีแผนจะขยายไปสูพ่ ื ้นที่ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ ภาคใต้ ซึ่งจะจะทาธุรกิจแบบ Home Office หรื อตังส
้ านักงานสาขาถาวร ได้ ตงส
ั ้ านักงานตัวแทนที่นครเวียง
จันทร์ ประเทศ สวป.ลาว และมีแผนที่จะตังส
้ านักงานสาขาที่ พม่า และกัมพูชา ต่อไป
(5) ด้ านราคา
เนื่องจากบริ ษัทเน้ นคุณภาพ และการสร้ างมูลค่า /คุณค่าเพิ่ม (Value added) แก่สินค้ าและการบริ การ จึงไม่มี
นโยบายการแข่งขันทางด้ านราคา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามบริ หารต้ นทุนสินค้ าให้ อยู่ในระดับต่า โดยมีการบริ หาร
สินค้ าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และยังได้ ประโยชน์จากการที่มีพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลดความจาเป็ นที่
จะต้ องพึง่ พาผู้เชี่ยวชาญหรื อการบริ การจากต่างประเทศ ทาให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพที่จะแข่งขันด้ านราคา หากมีความจาเป็ น
และส่งผลดีตอ่ สภาวะการทากาไรของบริ ษัทในที่สดุ
(6) ด้ านการควบคุมสินเชื่อ
การให้ เครดิตกับลูกค้ า บริ ษัทเน้ นนโยบายการให้ วงเงินแก่คคู่ ้ าที่มีความน่าเชื่อถือในลักษณะยืดหยุน่ เพื่อ ให้ เกิด
ความคล่องตัวในการทาตลาดร่ วมกันและจะใช้ นโยบายเข้ มงวดกับคู่ค้าที่เริ่ มมีการผิดนัดการชาระเงิน การพิจารณาให้
วงเงินเครดิตของลูกค้ าแต่ละรายจะให้ ตามความน่าเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้ อมูลได้ แก่ ผลประกอบการ
ย้ อนหลัง 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจในการให้
วงเงินเครดิต นอกจากนันจะพิ
้
จารณาประวัติ ความตังใจในการท
้
าธุรกิจและการบริ หารงานของผู้บริ หารของลูกค้ า ส่วน
ลูกค้ ารายใหม่ที่ยงั ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนจะพยายามทาการซื ้อขายเป็ นเงินสดก่อนเพื่อดูผลการทางานร่ วมกันไประยะ
หนึง่ แล้ วจึงจะพิจารณาให้ เครดิตต่อไป ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีหนี ้เสียน้ อยมากไม่เกิน 0.5% ของยอดขาย
สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่ งขันและแนวโน้ มการเติบโตของสินค้ าที่เป็ นตัวแทน
ครึ่งปี แรกของปี 2558 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศชะลอตัว ราคาพืชผลภาคการเกษตรตกตา่ ภาคส่งออก
และภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว มีภาคการท่องเที่ยวที่ยงั คงมีการเติบโต การใช้ จ่ายเงินภาครัฐช้ า ในขณะที่ภาคเอกชนก็รอ
ดูทา่ ทีการใช้ จ่ายการลงทุนของภาครัฐ ทาให้ ใช้ จา่ ยและลงทุนอย่างระมัดระวัง ครึ่งปี หลังด้ วยการเติบโตของการท่องเที่ยว
และมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใส่เม็ดเงินเข้ าไปในโครงการกองทุนหมูบ่ ้ าน การเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ การสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ SME น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาทีเ่ หลือของปี ได้ บ้าง
จากผลการวิจยั เศรษฐกิจและความเห็นของผู้ที่อยูใ่ นวงการไอทีหลายกระแสบอกว่า การใช้ จ่ายด้ านสินค้ าไอที
ของทังภาครั
้
ฐและเอกชนในปี 2558 ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ งการบริ โภคสินค้ าไอทีไม่ได้ ลดลงทุก
สินค้ ากล่าวคือ PC, Notebook และ Tablet บางประเภท และโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดา (Feature Phone) อาจจะลด
แต่ Smart Phone และ Tablet ที่มีระดับราคาสูงมีการขยายตัว เครื อข่าย LAN อาจจะลดลงหรื อทรงตัว แต่เครื อข่าย
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Wireless ยังมีการเติบโต การให้ บริ การอินเตอร์ มีการขยายตัว ระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลเครื อข่ายและ CCTV
ยังคงเติบโตเป็ นต้ น กล่าวคือเรายังสามารถที่จะเลือกทาตลาดสินค้ าและตลาดลูกค้ าเป้าหมายที่มีการเติบโตได้
ตลาดไอทีปี 2559 น่าจะได้ รับอานิสงส์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริ มธุรกิจของ SME ของ
ภาครัฐ การใช้ จ่ายของภาครั ฐในโครงการรถไฟฟ้าในเมื อง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการเขตเศรษฐกิ จสาหรั บ AEC
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ าเกษตร ซึง่ ผลผลิตของ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเหล่านี ้เป็ นที่นิยมและยอมรับของประเทศรอบข้ างเป็ นอย่างมาก เพื่อตอบสนองการแข่งขันที่
สูงขึน้ และเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพของผลิต ผล ธุรกิ จ เหล่านี จ้ ะใช้ ไอที ม ากขึน้ เรามองว่าเทคโนโลยี ที่ ต ลาดต้ อ งการได้ แ ก่
Wireless คุณภาพสูงสาหรับองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ และ Wireless ระดับราคาประหยัด
สาหรับองค์กรระดับ SME จะมีการใช้ Outdoor Wireless เพื่อตอบสนองการติดตังเครื
้ อข่ายและการใช้ อินเตอร์ เน็ตและ/
หรื อเป็ นเครื อข่ายเพื่อรองรับการส่งสัญ ญาณของ CCTV ในพืน้ ที่ที่การเดินสายสัญ ญาณไม่สะดวก รวมทังการสร้
้
าง
เครื อข่าย City WiFi ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษที่ จะเกิ ดใหม่ หรื อในเมืองใหญ่ ๆ บางเมื อง เช่นกรุ งทพฯ ภูเก็ ต เชี ยงใหม่
เป็ นต้ น ตามชุมชนในต่างจังหวัดจะมีผ้ ใู ห้ บริ การอิสระรายเล็กให้ บริ การ WiFi Internet ในลักษณะขายปลีกในพื ้นเล็ก ๆ
ในชุมชน ระบบอุปกรณ์ CCTV จะได้ รับการติดตังในชุ
้ มชนหรื อในท้ องถิ่นเพื่อความปลอดภัยชุมชนมากขึ ้น WiFi จะเป็ น
ปั จจัยสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ที่พกั รี สอร์ ท อพาร์ ทเม้ นต์ ซึง่ จะติดตัง้ Internet Wifi เพื่อให้ บริ การลูกค้ า
และตามด้ วยการปรับปรุ งคุณภาพของการให้ บริ การของการใช้ อินเตอร์ เน็ตเมื่อการแข่งขันสูงขึ ้น จะมีการใช้ บริ การ Web
Development และ Web Hosting มากขึน้ กลุ่ม ธุ รกิ จ SME จะเริ่ ม ใช้ Cloud Service มากขึน้ เรื่ อ ย ๆ เริ่ ม ต้ น ที่ Mail
Service และบริ การสือ่ สารประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต (Collaboration) และเมื่อธุรกิจ SME คุ้นเคยกับการใช้ Cloud
Service ดังกล่าวมากขึ ้นก็จะเริ่ มใช้ บริ การแอพพลิเคชัน่ ทางธุรกิจที่เป็ น Cloud Service เช่นการจองที่พกั หรื อระบบงาน
เก็ บ เงิ น และบัญ ชี หรื อแม้ แต่ระบบ ERP เป็ น ต้ น เมื่ อมี ก ารใช้ ไอที ต ามที่ กล่าวแพร่ ห ลายมากขึน้ ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยข้ อมูลซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นก็จะเติบโตมากขึ ้น ความต้ องการใน Server ก็จะตามมา ตามด้ วยระบบสารองไฟฟ้า
ความต้ องการในการสร้ าง Data Center ใหม่ การเดิน สาย LAN ในส่วนที่เป็ น Backbone เป็ นต้ น ในอนาคตการใช้
ข้ อมูลของผู้บริ โภค (Customer Profile) และข้ อมูลระบุตาแหน่งจะถูกใช้ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคสาหรับธุรกิจ
บางประเภทจะค่อย ๆ ถูกนามาใช้
เนื่องจากราคาของพื ้นที่อาคารสาหรับธุรกิจสูงขึ ้น เมืองมีการขยายในแนวกว้ างมากขึ ้น การจราจรการเดินทาง
ยังไม่สะดวก ความจาเป็ นในการแข่งขัน การต้ องการครอบคลุมตลาดให้ กว้ างมากขึน้ และตอบสนองให้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น และ
การพยายามสร้ างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเล็กเพื่อสู้กบั ธุรกิจทีใ่ หญ่กว่า จะมีการทางานแบบนอกสถานที่
มากขึ ้น มีการใช้ ไอทีเพื่อสนับสนุนการทางานดังกล่าว หรื อในสถาบันการศึกษาจะมีการทา e-Learning หรื อ Online
Learning มากขึ ้น การใช้ Wireless และใช้ อินเตอร์ เน็ตจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในหลาย ๆ กลุม่ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
แบบ Remote Access รวมทัง้ Security ที่เกี่ยวข้ องจะเติบโต จานวนของอุปกรณ์ของข่ายจะเพิ่มจานวนมากขึ ้น จานวน
IP Address จะเพิ่มขึ ้นจานวนมหาศาล ดังนันระบบเครื
้
อข่ายจะต้ องตอบสนองต่อ IPV6 เพื่อตอบสนองต่อการเติบโต
ดังกล่าว
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2.5.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ชื่ อเดิม บริ ษั ท ไอที ดิสทริ บิวชั่น จากัด (ITDC) จัดหาผลิตภัณ ฑ์ โดยการ
นาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อสัง่ ซื ้อจากสานักงานตัวแทนในประเทศบริ ษัทผู้ผลิต
สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจช่ องทางจัดจาหน่ ายสินค้ า
(1)
สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Fortinet, Inc
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Fortinet, Inc
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
10 มิถนุ ายน 2548
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 9 มิถนุ ายน 2549 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
(2)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์เครื อข่ายแลนไร้ สาย (Secured Wireless LAN)
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Aruba Networks Inc
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Aruba Networks Inc
สัญญาเลขที่
SPA1108-00025527
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
16 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
(3)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ ระบบสายสัญญาณ Cable System
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Panduit Inc
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
Panduit Inc
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
ธันวาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ ธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
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ค่าตอบแทน
สาระสาคัญ

ไม่มี
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน

(4)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์เครื อข่าย (Networking System)
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Alcatel-Lucent Enterprise
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Alcatel-Lucent Enterprise
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
14 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2555 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Value Addedd Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
(5)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์สนับสนุนเครื อข่าย (DNS, DHCP and IPAM)
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Infoblox Inc. USA
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Infoblox Inc.
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
16 มีนาคม 2555
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2556 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
(6)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบบริ การตรวจจับภัยของข้ อมูลที่มีการบริ การแบบ Cloud Service
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท ZScaler Inc, USA
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ZScaler Inc, USA
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
20 พฤศจิกายน 2555
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
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สาระสาคัญ

1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน

(7)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบบริ หารจัดการการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท ANTLabs Pte, Singapore
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ANTLabs Pte, Singapore
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
1 มกราคม 2558
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
(8)

สัญญาจัดจาหน่ายสินค้ าระบบระบบอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply)
ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd
สัญญาเลขที่
วันเริ่ มต้ นของสัญญา
12 มกราคม 2558
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญานี ้สิ ้นสุดวันที่ 11 มกราคม 2559 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครัง้ ละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสาคัญ
1. สัญญาแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจัดจาหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
2.5.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชั่น จากัด (ITDC) ไม่ได้ ดาเนินธุรกิ จเป็ นงาน
โครงการ แต่เป็ นการซื ้อมาและจาหน่ายไป จึงไม่มีงานที่ยงั ไม่สง่ มอบ
2.6

ธุรกิจการให้ บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited: INEC)
2.6.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่ ว ยธุ ร กิ จ ให้ บริ การและพั ฒ นาระบบสารสนเทศ (Service) ด าเนิ น งานภายใต้ บริ ษั ท INEC (Intelligent
Enterprise Computing Limited) ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการให้ บริ ก ารระบบสารสนเทศ พร้ อมทัง้ ให้ ค าปรึ ก ษาและ
แก้ ปั ญ หาให้ กับ งานด้ านไอที แ บบครบวงจร (IT Total Service Solutions) โดยการน าเสนอบริ ก ารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ กบั ลูกค้ า และสามารถให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Solution) ทังหมด
้
3 ประเภทหลัก ๆ คือ
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(1) ธุรกิจบริ การหลังการขายโดยสัญญาการบริ การบารุงรักษา (Maintenance)
(2) บริ การหลังการขายโดยสัญญาการบริ การบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ซึง่
โดยทัว่ ไปจะรับจ้ างบริ การอยู่ในช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี โดยให้ บริ การถึงสถานที่ของลูกค้ า (Onsite & Offsite
Service) โดยแบ่งการบริ การออกเป็ น 2 ลักษณะ ตามความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
(1.1) Corrective maintenance คือ การให้ บ ริ การแก้ ไขปั ญ หาให้ กับลูก ค้ าในกรณี เกิ ดปั ญ หากับ
ระบบหรื อการใช้ งานอุปกรณ์
(1.2) Preventive maintenance คือ การให้ บริ การตรวจเช็ คระบบและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันหรื อลด
การเกิ ดปั ญ หาของอุปกรณ์ (Hardware) รวมถึงการปรับปรุ ง (Software) การ Update Patch และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ (Performance Tuning and Customization) โดยมีการกาหนดการ
ไว้ ก่อนล่วงหน้ า เช่น ทุก ๆ เดือน 3 เดือน หรื อ 6 เดือน เป็ นต้ น
(3) ธุรกิจบริ การด้ านการบริ หารโครงการ (Project Management)
ธุรกิจการให้ บริ การด้ านการบริ หารโครงการ เป็ นการให้ การบริ การวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบตั ิงาน จัดสรร
ทรัพยากร โดยคานึงถึงทรัพยากรของบริ ษัทที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เพื่อให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ สง่
มอบสินค้ าและบริ การให้ กบั ลูกค้ า ตรงต่อเวลา และเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
(4) การให้ บริ การครบวงจรทังระบบสารสนเทศ
้
(Total IT Outsourcing Service)
การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ที่ ทัน สมัยในแบบ Integrated Solutions ได้ แก่ การพัฒ นา การ
ออกแบบ การติดตัง้ การบริ หารโครงการ และการฝึ กอบรม ทังด้
้ านเทคนิคและการใช้ งาน และพร้ อมทังให้
้ คาปรึกษาและ
แก้ ปัญ หาให้ กับงานบริ การไอทีแบบครบวงจร โดยการเลือกสรรผลิต ภัณ ฑ์ และบริ การที่ เป็ นที่ยอมรับ จากทั่วโลกซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้ องการของลูกค้ า
บริ การผลิตภัณฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
(1) ฮาร์ ด แวร์ ได้ แก่ คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่า ย (Server, Storage) คอมพิ ว เตอร์ ลูก ข่ า ย (Desktop, Notebook,
Peripherals, Mobile Tablet) พร้ อมอุป กรณ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและอุป กรณ์ รัก ษาความปลอดภัย ระบบ (Network
Switch, Firewall, IPS, Load balance)
(2) ซอฟต์แวร์ ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ (Operating System, Database, Middleware) รวมถึงโปรแกรมสาเร็ จรูป
สาหรับงานต่าง ๆ เช่น ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & Work Flow Management,
Business Intelligence, Symantec, VMWare
ในปั จจุบนั หน่วยงานได้ ให้ บริ การสินค้ าซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ อาทิเช่น SAP, SAS, ORACLE, IBM , K2, Ultimus
เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังเป็ น Certified Partner ของไมโครซอฟต์ ซึ่งบริ ษั ท จะได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการเป็ น
Microsoft Certified Partner ดังนี ้
(1) สิทธิพิเศษในการเข้ าไปดู Microsoft partner website ที่ให้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ
(2) สิทธิใน License สินค้ าของ Microsoft ที่สามารถนามาใช้ ในองค์กร หรื อใช้ เพื่อการทดลอง ศึกษา และทดสอบต่าง ๆ
(3) สิทธิในเรื่ องของความรู้ที่จะได้ จาก MSDN and TechNet subscriptions, Partner Guides และอื่น ๆ
(4) สิทธิในการรับข่าวสาร Update โปรโมชัน่ หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่ทาง Microsoft แจ้ งให้ ทราบก่อนใคร เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะต้ องส่งเจ้ าหน้ าที่เพื่อไปรับการฝึ กอบรมและเข้ ารับการทดสอบความรู้ ในแต่ละด้ าน (Certified
Engineering) เพื่อที่จะดารงคุณสมบัติในการเป็ น Certified Partner ของ Microsoft
การที่บริ ษัท ได้ รับสิทธิ ป ระโยชน์ ข้างต้ น รวมทัง้ ข้ อกาหนดในการดารงสถานะทาให้ บริ ษัท สามารถพัฒ นา
บุคลากรให้ ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ ไขปั ญ หาให้ กับลูกค้ าได้ อย่างมีคุณ ภาพและตรงตาม ความ
ต้ องการอย่างรวดเร็ ว
รายละเอียดงานบริ การ (Service Product lines) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ บริ การกับลูกค้ า
 Hardware Maintenance (CM/PM :Corrective/Preventive)
 001 - 7x24 Maintenance onsite Services
 002 - 5x8 Maintenance Onsite Services
 003 - Up-time committed Onsite Services
 Software Maintenance (CM/PM :Corrective/Preventive)
 011 - 7x24 Maintenance offsite Services
 012 - 5x8 Maintenance Offsite Services
 013 - Onsite Maintenance Services
 Hardware Business Supply
 021 - Hardware Spare Parts/Units
 022 - Business Supplies (CD, TAPE, INK, TONER, IT Accessary)
 023 - Workshop Repair Unit
 Maintenance Support
 031 - Per Call Service (Time & Material)
 032 - System Support Onsite (System/ Network/ Security)
 033 - User Support Onsite (Helpdesk, Desktop)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Support Product lists) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ บริ การกับลูกค้ า
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ตราผลิตภัณฑ์
Hewlett Packard

SUN-Oracle
IBM

Dell

Microsoft
SAS
Alcatel-Lucent
Aluba
Cisco
Huawei
Symantec

รุ่ น/ แบบของผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง (Server, Blade)
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ (PC, Notebook)
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (Storage)
เครื่ องพิมพ์ (Printer)
คอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง (Server)
คอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง (Server)
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ (PC)

คุณสมบัติ / กลุ่มลูกค้ า
สาหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

คอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง (Server, Blade)
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ (PC, Notebook)
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (Storage)
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License)
Business Intelligent / Data warehouse
Enterprise Network and Wireless Solution
Enterprise Network and Wireless Solution
Enterprise Network Solution
Enterprise Network Solution
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

สาหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

SAP
VMware

ซอฟต์แวร์ ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

Fortinet

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในเครื อข่าย

สาหรับหน่วยงานขนาดใหญ่
สาหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร
สาหรับหน่วยงานกลางและขนาดใหญ่
สาหรับหน่วยงานกลางและขนาดใหญ่
สาหรับหน่วยงานกลางและขนาดใหญ่
สาหรับหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
สาหรับการจัดการและบริ หารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการจัดการและบริ หารองค์กร
สาหรับการจัดการและบริ หารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

โดยที่ ผ่านมาผลงานของทางสายธุรกิ จ SERVICE จะเน้ น การให้ ก ารสนับสนุน กับ บริ ษัท แม่ (IRCP) ในการ
ให้ บริ การทัง้ Solution เช่น การออกแบบระบบ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ รวมถึงการรับประกัน ซึง่ สามารถดาเนินงานในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น
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ชื่อโครงการ

หน่ วยงาน

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
24

ปี พ.ศ.
2558-2559

ซื ้อพร้ อมติดตัง้ SAN - SAN Switch

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

การจัดซื ้อตามโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการจัดทาฐานข้ อมูลภาพและเสียง
(Archive) เพื่อการเผยแพร่ขา่ วสารผ่าน
สือ่ ใหม่รองรับการออกอากาศในระบบ
ดิจิตอล
โครงการประกวดราคาจ้ างดาเนินการ
ตามโครงการทดแทนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
จัดทาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ้ยง
สัตว์รายครัวเรื อน 1 ระบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพานิช
(DBD)
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา

11.3

2558-2559

44

2558-2559

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

22.2

2558-2559

กรมปศุสตั ว์

20.3

2558-2559

งานบารุงรักษา Maintenance Service ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า ให้ ดแู ลงานบารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา เช่น
ชื่อโครงการ
จ้ างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ ไข
DW/DM ในส่วน Hardware 18 เดือน
จ้ างบารุงรักษาระบบเครื อข่ายและ
โปรแกรมประยุกต์-กทม. ระยะที่ 2
จ้ างบริ หารจัดการและบารุงรักษาระบบ
เครื อข่ายและความปลอดภัย
จ้ างบารุงรักษาระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ
จ้ างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ ไข
DW/DM ส่วน Upgrade
บารุงรักษาระบบเครื อข่ายอุปกรณ์
โปรแกรมการผลิตรายการ

หน่ วยงาน

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
5.6

2558-2559

5.4

2258-2559

11.36

2558-2559

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

2.2

2558-2559

การสือ่ สารแห่งประเทศไทย

1.4

2558-2559

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์

7.9

2558-2559

การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.
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2.6.2

การตลาดและการแข่ งขัน
INEC มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านบริ การ
หน่วยธุรกิจได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าที่มีชื่อเสียง เช่น Microsoft (เป็ น Certified Partner )
โดยสินค้ าของบริ ษัท มีคุณ ภาพ ได้ รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ า นอกจากนัน้ ทาง INEC ยังมีจุดเด่นในการสร้ าง
ความแตกต่างในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ า เริ่ มจากออกแบบระบบ (System Design)
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ (Setup and Configuration) ได้ ตรงตามความต้ องการและตามมาตรฐาน รวมถึงการปรับแต่งระบบ
(Performance Tuning) โดยที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามชานาญเฉพาะด้ าน มี ที มงานบริ หารโครงการที่ มี
คุณภาพและศักยภาพในการบริ หารโครงการทาให้ ให้ สง่ มอบงานให้ ลกู ค้ าได้ ถูกต้ องและตรงตามข้ อกาหนด รวมถึงมี
ทีมงานทื่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์ จากหน่วยธุรกิจอื่น ซึง่ ให้ การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะสินค้ าของบริ ษั ท จะรับประกันเป็ นระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้ า
นอกจากนี ้ทางทีมงานเน้ นการให้ ความสาคัญและใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
ก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยทีมงานจะต้ องเข้ าใจในธุรกิจเพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ การส่ง
มอบตรงเวลา ทาให้ บริ ษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าเสมอมา
(2) ด้ านพนักงาน
บริ ษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้ มีความสามารถแนะนา
และรองรับความต้ องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้ าและตลาด จึงเน้ นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการทางานเป็ นทีม
การรับรู้ และการปรับตัวตามธุรกิ จไอซีที อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้ จากการเป็ น Certified Partner จาก
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ ทาให้ ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการทางานสามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยีได้ อย่างดี โดยทีมงานของ Service มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยี Software จาก Microsoft, VMWare,Symantec และผู้เชี่ ย วชาญด้ านผลิตภัณ ฑ์ จาก Hardware Vendors
(HP, DELL, IBM, SUN, ACER) รวมถึง Network and Security (Alcatel-Lucent, Ciaco, Aluba, Fortinet) ที่พร้ อมและ
สามารถให้ บริ การลูกค้ าในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ด้ านการบริ หารต้ นทุน
INEC เน้ นการบริ หารต้ นทุนการขายและการให้ บริ การเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน โดยทีม Service เอง
สามารถให้ บริ การ Solution ได้ ครบวงจร เช่น การออกแบบและติดตัง้ รวมไปถึงบริ การหลังการขายทังยั
้ งรักษาคุณภาพ
สินค้ าและการบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานโลก นอกจากนีห้ น่วยธุรกิจยังเน้ นการบริ หารความสัมพันธ์ กบั คูค่ ้ า และเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ค้ มุ ค่า เข้ าใจในตัวสินค้ าต่าง ๆ เป็ นอย่างดีและมีความหลากหลายของ
สินค้ า ทาให้ สามารถนาเสนอสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ชนะการประมูลและ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ในระยะยาว

หน้ ำ 44

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

(4) ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
หน่วยธุรกิ จมีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าโดยการให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญหรื อวิศวกรระบบ ประจา Site เข้ า ให้
คาแนะนาการใช้ งานอุปกรณ์ และระบบ รวมถึงรับฟั งปั ญหาและความต้ องการลูกค้ า เพื่อทาการแก้ ไขปั ญหาและปรับปรุ ง
การให้ บริ การให้ กบั ลูกค้ าได้ ตรงตามความต้ องการ ทาให้ มีโอกาสได้ งานจากลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น ทางหน่วยงานมีอตั รา
ได้ รับงานซ ้าจากลูกค้ ารายเดิมสูงถึงร้ อยละ 80
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทางหน่วยธุรกิ จมีการกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานราชการและรัฐ วิสาหกิ จ โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ.กสท โทรคมนาคม, บมจ.ทศท คอร์ ปอร์ เรชัน่ , บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด, การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต,
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมป่ าไม้ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร, ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็ นต้ น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี ้มีงบประมาณ
ในการลงทุน ทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศค่อนข้ างสูงเพื่ อ ใช้ ในการปรั บ ปรุ งการท างานให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึน้
นอกจากนี ้ บริ ษัท มีจุดแข็งในด้ านความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 26 ปี ในธุรกิจนี ้ จึงทาให้ ลกู ค้ า
กลุม่ นี ้มีความมัน่ ใจในการเลือกให้ บริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการ
รายได้ สว่ นใหญ่ของหน่วยธุรกิจมาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึง่ ทางหน่วยธุรกิจจะเข้ าไปทาการประกวด
ราคา ขันตอนโดยทั
้
่วไปจะให้ พนักงาน Service Manager/ Specialist เข้ าไปแนะนาบริ การระบบใหม่ ๆ ให้ กับลูกค้ า
เพื่อให้ ลกู ค้ าเล็งเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการใช้ บริ การต่าง ๆ ในการทางาน จากนันหากลู
้
กค้ ามีความสนใจ
สินค้ าและบริ การ ทางสายงานจะจัดส่งพนักงานขายเข้ าไปเจราจาต่อรองด้ านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อทาการ
ประกวดราคาหรื อปิ ดงานต่อไป โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้ จากลูกค้ าภาคราชการและรัฐวิสาหกิจร้ อยละ 95 และ
ภาคเอกชน ร้ อยละ 5 และโครงการที่บริ ษัท ประมูลงานในส่วนบริ การได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 ของมูลค่า
กลุ่มลูกค้ า
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
95
5
100

ภาวะการแข่ งขันและแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมการให้ บริ การครบวงจนด้ านสารสนเทศไอที สารสนเทศเทเลคอม นับว่ามีการเจริ ญเติบโตสูง
ในช่วง 5 ปี หลัง และจะยังคงเจริ ญเติบในอัตราสูงต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้มีผลมาจากการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยี ที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ ว และต่อเนื่อง การนาเทคโนโลยีมาใช้ ประยุกต์ใช้ กบั ภาคธุรกิจ ภาครัฐที่ให้ ความสาคัญในการกาหนด
งบประมาณด้ านไอทีและโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาประเทศให้ เจริ ญและแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคได้
ในปี 2557 นับว่าเป็ นก้ าวสาคัญของประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านไอทีและโทรคมนาคม โดย กสทช.
ได้ ออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้ กบั โอเปเรเตอร์ ทง่ั ้ 3 ราย ซึ่งเป็ นระบบโครงข่ายไร้ สายที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิ ภาพและความเร็ วสูง และจะก่ อให้ เกิ ดธุรกิ จต่อเนื่ องอีกมากมาย การตื่ นตัวในการรวมเศรษฐกิ จอาเซีย น
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ในปี 2559 ก็มีผลทาให้ อตุ สาหกรรมการให้ บริ การไอทีและโทรคมนาคม มีการเจริ ญเติบโต เพราะในภูมิภาคอาเซียน ยังมี
ความต้ องการในการลงทุนด้ าน ไอทีและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนให้ การทาธุรกิจในภูมิภาคนี ้มีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น
ในปั จจุบันองค์ กรต่าง ๆ ให้ ค วามสาคัญ ในการใช้ ไอทีเข้ าไปเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพในการทางานมาก ขึน้
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การจากผู้ชานาญธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์
มากขึ ้น เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในองค์กรตนเอง นอกจากนี ้ ในด้ านผู้ผลิตก็มีการพัฒนา
สิน ค้ าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็ นการกระตุ้นตลาดและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ที่มีความ
ต้ องการระบบที่จะสามารถช่วยทางานและสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็ นโอกาสสาหรับ หน่วย
ธุรกิจในการขยายธุรกิจ ทาให้ แนวโน้ มของธุรกิจบริ การยังมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ค่อนข้ างสูง โดยมีบริ ษัทคู่แข่งซึ่งทาธุรกิจและมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ใกล้ เคียงกัน
ได้ แก่ บริ ษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท ซีดีจี กรุ๊ ป จากัด บริ ษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์
จากัด บริ ษัท สามารถ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละบริ ษัทจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้ านต่างกันไป โดยที่ บริ ษัท มีจุดแข็งในด้ านประสบการณ์ ในธุรกิจที่มีกว่า 26 ปี ทาให้ เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
เข้ าใจในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในระบบงานของลูกค้ าและมีประวัติการทางานซึ่งเป็ นคุ ณสมบัติหนึ่งที่ภาครัฐบาล
กาหนด ทาให้ บริ ษัท ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันสามารถมีลกู ค้ าเพิ่มมากขึ ้น
2.6.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ INEC ดาเนินงานโดยให้ คาปรึกษาและบริ การให้ กบั ลูกค้ า ดังนัน้ วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์
และบริ การจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนในการท
้
างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ทงหมดสั
ั้
ง่ ซื ้อจากคู่ค้า (Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ อุปกรณ์สารองข้ อมูล เป็ นต้ น โดยบริ ษัทคูค่ ้ าที่สาคัญ เช่น บริ ษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จากัด เป็ นต้ น
(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็ นซอฟต์แวร์ ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายเอง จะจัดหาโดยการติดต่อเป็ นผู้แทนของซอฟต์แวร์
นันๆ
้ โดยจ่ายค่าสัญญาการเป็ นตัวแทนจาหน่ายให้ กบั บริ ษัทผู้ผลิต จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามยอดขาย หากต้ องการผู้เชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาและติดตัง้ บริ ษัท จะนาหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) มาพัฒนาและติดตัง้
เรื่ องการให้ บริ การ หน่วยงานมีการให้ บริ การด้ วยตนเองหรื อมีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วมรวมถึงการซื ้อบริ การ
ต่อจากผู้ให้ บริ การอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ทาซื ้อบริ การต่อ คือ ราคาและ
ความชานาญสาหรับงานนัน้ ๆ
สาหรับบุคลากรของสายธุรกิจ Service ที่ผ่านมามีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ที่อยู่กับ
บริ ษัท มาอย่างยาวนานและสามารถให้ คาแนะนาและพัฒ นาพนักงานรุ่ นใหม่ ๆ เพื่อให้ สามารถทางานให้ กับ บริ ษัท
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพได้ ในระยะเวลาอัน รวดเร็ ว โดยสายธุ ร กิ จ Service สามารถจัด หาบุค ลากรได้ จ ากในสาย
อุตสาหกรรมไอทีทวั่ ไปและจากการพัฒนาผู้สาเร็ จการศึกษาใหม่ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2.6.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
หน่วยธุรกิจ INEC เป็ นหน่วยที่รับงานสนับสนุนงานโครงการของบริ ษัทแม่ (IRCP) และปั จจุบนั ยังไม่ได้ รับงาน
ตรง รับเพียงแค่งานจากบริ ษัทแม่เท่านัน้ งานที่ยงั ไม่สง่ มอบสูภ่ ายนอกจึงไม่มี

หน้ ำ 46

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

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

2.7

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company Limited: TVT)
2.7.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
หน่ ว ยธุ ร กิ จ ระบบสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม (Telecommunication’s Business Supporting System)
ด าเนิ น งานภายใต้ ชื่ อ บริ ษั ท ที วี เทเลคอม จ ากัด (TV Telecom Co., Ltd.หรื อ TVT) โดยท าธุ รกิ จ การเป็ นที่ ป รึ ก ษา
ออกแบบ จัดหาอุป กรณ์ ติดตัง้ พัฒ นาระบบ บริ หารโครงการ และบารุ งรักษาด้ านระบบสนับสนุน การดาเนินธุรกิ จ
(Business Supporting System หรื อ BSS) ให้ แก่หน่วยงานที่ให้ บริ การโทรคมนาคมที่ทนั สมัยแบบครบวงจร ได้ แก่ระบบ
บิลลิ่งสาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Billing System for Mobile Business) ระบบคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Number Portability System) ระบบเติมเงิน Online ของโทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบเติมเงิน ระบบการบริ หารจัดการ
อุปกรณ์ Wifi เป็ นต้ น
โดยที่ผา่ นมาทางหน่วยธุรกิจ TVT มีผลงานที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการทาโครงการใหญ่หลายโครงการ
จนเป็ นที่ยอมรับในวงการอย่างกว้ างขวาง เช่น
ชื่อโครงการ
จ้ างพัฒนาและปฏิบตั งิ านระบบจัดเก็บเงิน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบ 3GX ปี พ.ศ.2557
จ้ างพัฒนาและปฏิบตั งิ านระบบจัดเก็บเงิน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบ 3GX ปี พ.ศ.2558
จ้ างบริ หารจัดการระบบเติมเงิน Online
สาหรับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ระบบ 3GX
แบบเติมเงิน พ.ศ.2557
จ้ างบริ หารจัดการระบบเติมเงิน Online
สาหรับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ระบบ 3GX
แบบเติมเงิน พ.ศ.2558
จ้ างพัฒนาระบบโปรแกรม Network
monitoring สาหรับอุปกรณ์ TOT Wi-Fi
โครงการ 2
จ้ างพัฒนาและปฏิบตั งิ านระบบจัดเก็บเงิน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบ 3GX ปี พ.ศ.2557
จ้ างพัฒนาและปฏิบตั งิ านระบบจัดเก็บเงิน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบ 3GX ปี พ.ศ.2558
จ้ างพัฒนาระบบโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
( MIS GIS ) สาหรับบริษัท ทีโอที จากัด
( มหาชน )

หน่ วยงาน
บ.สามารถไอโมบาย พลัส

มูลค่ าโครงการ
(ล้ านบาท)
1.8

ปี พ.ศ.
2556-2557

บ.สามารถไอโมบาย พลัส

1.8

2557-2558

บ.สามารถไอโมบาย พลัส

0.6

2556-2557

บ.สามารถไอโมบาย พลัส

0.6

2557-2558

บมจ.ทีโอที

13

2557

บ.สามารถไอโมบาย พลัส

1.8

2556-2557

บ.สามารถไอโมบาย พลัส

1.8

2557-2558

บมจ.ไอ อาร์ ซี พี

5.7

2558
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นอกจากให้ บริ การพัฒนาและติดตังระบบแล้
้
ว หน่วยธุรกิจ TVT ยังให้ บริ การแบบ Outsourcing และบารุงรักษา
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้ า ซึง่ โดยทัว่ ไปจะรับประกันอยูใ่ นช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้ บริ การ
ถึงสถานที่ของลูกค้ า (Onsite Service) โดยแบ่งการบริ การออกเป็ น 2 ลักษณะ ตามความต้ องการของลูกค้ า ได้ แก่
1. Corrective maintenance คือ การให้ บริ การต่อเมื่อเกิดปั ญหาระบบให้ กบั ลูกค้ า
2. Preventive maintenance คือ การให้ บริ การตรวจเช็คระบบทุก ๆ ช่วงเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด
เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็ นต้ น
2.7.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
หน่วยธุรกิจ TVT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
(1) ด้ านสินค้ าและบริ การ

หน่วยธุรกิจ TVT เป็ นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้ าน Business Supporting System for Telecommunication
services ซึ่ งพนักงานมี ป ระสบการณ์ ในการท างานระบบที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ระบบบิ ลลิ่งทัง้ Prepaid และ Postpaid ของ
ผลิตภัณฑ์ INTEC จากประเทศสหรัฐอเมริ กา และระบบ software ภูมิสารสนเทศ ( GIS ) บนผลิตภัณฑ์ ARCGIS จาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยได้ รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้ า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธุรกิจ TVT ยังมีจุดเด่นในการสร้ าง
ความแตกต่างในการนาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ า มีความชานาญและมีศกั ยภาพ
ในการบริ หารโครงการ นอกจากนี ้ทางทีมงานเน้ นการให้ ความสาคัญและใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะด้ าน
คุณภาพการให้ บริ การก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยทีมงานจะต้ องเข้ าใจในธุรกิจเพื่อนาเสนอสินค้ าและ
บริ การที่ดีที่สดุ การส่งมอบตรงเวลา ทาให้ บริ ษัท มีชื่อเสียงที่ดีและได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าเสมอมา
(2) ด้ านพนักงาน
บริ ษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้ มีความสามารถแนะนา
และรองรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของลูกค้ าและตลาด จึงเน้ นพัฒนาคุณภาพของพนักงานรวมถึงการทางานเป็ นทีม
การรับรู้ และการปรับตามการเคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้ จากการเป็ น Certificate
Partner จากเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ ทาให้ ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการทางานสามารถปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับ ความ
เปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างดี
(3) ด้ านการบริ หารต้ นทุน
หน่วยธุรกิจ TVT เน้ นการบริ หารต้ นทุนการขายและการให้ บริ การเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษา
คุณภาพสินค้ าและการบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้ หน่วยงานเน้ นการบริ หารความสัมพันธ์ กับ คู่ค้า และ
เจ้ าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ต่า เข้ าใจในตัวสินค้ าต่าง ๆ เป็ นอย่างดีและมีความหลากหลายของ
สินค้ า ทาให้ สามารถนาเสนอสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ชนะการประมูลและ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ในระยะยาว
(4) ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
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หน่วยธุรกิจ TVT มีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าโดยการทาความเข้ าใจลูกค้ าค้ นหาความต้ องการและทา
การแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ า ทาให้ มีโอกาสรับงานจากลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น ทางหน่วยงาน มีอตั ราได้ รับงานซ ้าจากลูกค้ า
รายเดิมสูงถึงร้ อยละ 100
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทางหน่วยธุรกิ จ TVT มี การก าหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ ชัดเจน คื อ หน่วยงานที่ ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที เป็ นต้ น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี ้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้ างสูงเพื่อใช้ ในการปรับปรุงการทางานให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทมีจดุ แข็งใน
ด้ านความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ที่ ยาวนาน ในธุ รกิ จนี ้ จึ งท าให้ ลูกค้ ากลุ่มนี ม้ ี ความมั่นใจในการเลื อกให้ บริ ษั ท เป็ น
ผู้ดาเนินการ
รายได้ สว่ นใหญ่ของหน่วยธุรกิจ TVT มาจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมซึ่งทางหน่วยธุรกิจ TVT จะเข้ าไปทาการ
ประกวดราคา ขันตอนโดยทั
้
ว่ ไปจะให้ พนักงาน Pre-Sale เข้ าไปทาแนะนาทางด้ านเทคนิคและระบบใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
เพื่อให้ ลกู ค้ าเล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการใช้ ระบบต่าง ๆ ในการทางาน จากนันหากลู
้
กค้ ามีความสนใจ
สินค้ าและบริ การ ทางสายงานจะจัดส่งพนักงานขายเข้ าไปประกวดราคาและเซ็นสัญญาโครงการต่อไป
กลุ่มลูกค้ า
บมจ.ไอ อาร์ ซี พี
บมจ.สามารถ ไอโมบาย
รวม

สัดส่ วนรายได้ (ร้ อยละ)
60
40
100

2.7.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิ จ TVT ดาเนินงานโดยให้ คาปรึ กษาและรวบรวมระบบให้ กับลูกค้ า ดังนัน้ วิธีการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนในการท
้
างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วยงานจะทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องรวบรวมให้ กบั ลูกค้ าเมื่อได้ รับการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า แล้ ว โดยไม่มีการเก็บ
สินค้ าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ ทังอุ
้ ปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ จะสัง่ ซื ้อจากผู้ขายสินค้ าทังในและ
้
ต่างประเทศ
เรื่ องการให้ บริ การ หน่วยงานมีการให้ บริ การด้ วยตนเองหรื อมีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่ วม รวมถึงการซื ้อ
บริ การต่อจากผู้ให้ บริ การอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ TVT มีปัจจัยในการพิจารณาเลือกบริ ษัทที่ทาซื ้อบริ การต่อ คือ
ราคาและความชานาญสาหรับงานนัน้ ๆ
2.7.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงการที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบของ TVT เป็ นโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
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ลาดับ
ชื่อลูกค้ า
1 บมจ.ไอ อาร์ ซี พี

ชื่อโครงการ
จ้ างพัฒนาระบบโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ( MIS GIS ) สาหรับบริษัท
ทีโอที จากัด ( มหาชน )

2.8

ธุรกิจการให้ บริการสารสนเทศบนคลาวด์ แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services Company Limited)
2.9.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจให้ บริ การสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated Cloud Service Agency) ภายใต้ ชื่อ บริ ษัท
ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จากัด (IRCP Cloud Services Company Limited) โดยดาเนินธุรกิจการให้ บริ การทางด้ าน
สารสนเทศบนคลาวด์ โดยให้ บริ การเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ เช่าใช้ พื ้นที่ รวมถึงการติดตังพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร
หมายเหตุ มีการจัดตังธุ
้ รกิจขึ ้นเมื่อปี 2558 แต่ยงั ไม่มีการดาเนินธุรกิจใด ๆ

2.8

ธุรกิจการให้ คาปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศไอทีทางด้ านการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์
(HRCP Company Limited)
2.8.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุ รกิ จ บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาและพัฒ นาระบบสารสนเทศไอที ท างด้ า นการดูแ ลสุข ภาพและทางการแพทย์
(Health Care) ภายใต้ ชื่อ บริ ษั ท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (HRCP Company Limited) โดยด าเนิ น ธุรกิ จ การเป็ น ที่ ป รึ กษา
ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีที่เกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพ และทางการแพทย์
หมายเหตุ มีการจัดตังธุ
้ รกิจขึ ้นเมื่อปี 2558 แต่ยงั ไม่มีการดาเนินธุรกิจใด ๆ
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