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3.0 การประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ

ปจจุบันบริษัทแบงสายผลิตภัณฑของบริษัทตามประเภทกลุมสินคาไดเปน 4  กลุมหลัก ดังน้ี

3.1.1 กลุมคอมพิวเตอร (Computers)

บริษัทเปนผูคาปลีกเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Personal Computers) โดยแบงเปน คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desk
Top), โนตบุค (Notebook), แอลซีดี มอนิเตอร เปนตน โดยมีรายละเอียดตัวอยางผลิตภัณฑดังนี้

(ก) คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desk Top) และโนตบุค (Notebook) โดยบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายสินคาช้ันนํ าหลาก
หลายย่ีหอ อาทิ เชน Acer, Compaq, ECS, NEC, Sony, SVOA,  Toshiba เปนตน

(ข) แอลซีดี มอนิเตอร (LCD Monitor) โดยมีย่ีหอช้ันนํ าอาทิ เชน Acer, Compaq, IBM, LG, Sharp, Sony,
Sumsung เปนตน

3.1.2 กลุมอุปกรณตอพวง (Peripherals)

อุปกรณตอพวง ประกอบดวย พริ้นเตอร, สแกนเนอร, โปรเจ็คเตอร, Personal Digital Assistant (PDA) อาทิเชน
พาลม และพีซีพ็อคเก็ต, กลองดิจิตอล, สปกเกอร, CD-writers, CD Rom drive, ฮารดดิสก, โมเด็ม เปนตน โดยสามารถสรุปรายละเอยีด
ตัวอยางสินคาหลักไดดังน้ี

(ก) พริ้นเตอร ประกอบดวย อิงคเจ็ต, เลเซอรเจ็ต, ด็อท แม็ตทริกซ และออล อิน วัน (All in one) เปนตน โดยมี
ย่ีหอช้ันนํ าดังน้ี Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, OKI, Ricoh, Sharp, Xerox  เปนตน

(ข) สแกนเนอร บริษัทไดจัดจํ าหนายสแกนเนอรหลายย่ีหอ อาทิเชน Acer, BenQ, Canon, Epson, HP,
Mustek  เปนตน

3.1.3 กลุมแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)

ประกอบดวย อินเตอรเน็ต แพ็คเกจ, เมาส, แผน CD-Rom, แผน CDR, แผน CD-RW, ซอฟทแวร, หมึกพิมพ,
แผนกรองแสง, ปล๊ักไฟ, ดิสทเก็ต, กระดาษ เปนตน

3.1.4 กลุมสินคาอื่นๆ (Others)

ประกอบดวย โตะคอมพิวเตอร, แฟกซ, โทรศัพท, เครื่องตัดสติ๊กเกอร, เครื่องส ํารองไฟ, เครื่องพิมพฉลาก เปนตน

3.2 ลักษณะของบริการ

นอกจากการจํ าหนายสินคาแลว บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขายโดยเปนศูนยบริการรับซอมคอมพิวเตอร บํ ารงุดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร จํ าหนายอะไหลแทจากผูผลิต โดยบริษัทไดแบงระดับของลักษณะงาน ดังน้ี คือ หากลูกคามีความประสงคท่ีจะทํ า
การอัพเกรดซอฟแวร เซ็ทอัพคอมพิวเตอร บริษัทมีผูเช่ียวชาญเปนผูดํ าเนินการเอง และหากเปนการแกไขฮารดแวร บริษัทจะนํ าสงใหแก
บริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูจัดจํ าหนายตอไป  ซ่ึงถือเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาและเปนสวนชวยเพ่ิมรายไดใหแกบริษัทอีกทาง
หน่ึงดวย

นอกจากน้ี บริษัทยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ ในการใหบริการชํ าระคาสินคาผานโปรแกรมผอนชํ าระตางๆ  ซ่ึงปจจุบัน
มีบริษัทไฟแนนซใหบริการแกลูกคาของบริษัท ดังน้ี คือ Cetelem, Easy ฿uy, 1st Choice, PayLite เปนตน ซ่ึงเปนการอํ านวยความสะดวก
และเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคาของบริษัท
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3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม

ธุรกิจไอทีหรือตลาดคอมพิวเตอรนับเปนธุรกิจหน่ึงท่ีมีการเติบโตมาตลอดท้ังในชวงท่ีเศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ข้ึนหรือชะลอตัวเน่ืองจากไอทีเขามามีบทบาทสํ าคัญในชีวิตประจํ าวันและการดํ าเนินธุรกิจมากข้ึน สํ าหรับในป 2545 น้ี แมภาวะเศรษฐกิจ
ไทยจะไดรับผลกระทบจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ แตธุรกิจไอทีของประเทศไทยยังคงมีการเติบโตขึ้น โดยอางถึงตัวเลขจาก
สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทยคาดวาตลาดไอทีเฉพาะประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ในป 2545 จะมีมูลคาประมาณ 42,524 ลาน
บาท ซ่ึงสูงข้ึนจากป 2544 ประมาณรอยละ 15

สํ าหรับมูลคาตลาดไอท ี เฉพาะประเภท คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (PC and Peripherals) ป 2542 ถึง ป
2544 และประมาณการป 2545 มีรายละเอียดดังนี้

2542 2543 2544 2545 (ประมาณการ)
ประเภท จํ านวน

(หนวย)
มูลคา

(ลานบาท)
YOY
(%)

จํ านวน
(หนวย)

มูลคา
(ลานบาท)

YOY
(%)

จํ านวน
(หนวย)

มูลคา
(ลานบาท)

YOY
(%)

จํ านวน
(หนวย)

มูลคา
(ลานบาท)

YOY
(%)

คอมพิวเตอร พีซี 300,600 12,373 64.48 479,300 18,283 47.77 609,600 17,164 (6.12) 688,300 18,356 6.94

มอนิเตอร 160,000 919 121.24 263,000 1,471 60.08 407,000 2,229 51.52 457,500 2,397 7.52

พริ้นเตอร 189,600 1,767 8.41 359,600 3,034 71.68 511,800 4,506 48.53 563,000 4,896 8.66

ดาตา สโตเรจ 160,000 848 67.09 263,000 1,307 54.14 504,000 2,460 88.16 552,500 2,686 9.21

อุปกรณตอพวงอ่ืนๆ 156,500 425 117.80 269,000 397 (6.79) 277,400 440 11.04 294,250 433 (1.71)

ซอฟทแวร 3,470 39.93 4,900 41.21 5,902 20.45 8,204 39.01

บริการขอมูล 2,902 26.17 3,630 25.09 4,410 21.49 5,552 25.90

รวม 22,704 N/A 33,022 45.44 37,111 12.38 42,524 14.59

(ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ)
หมายเหตุ: YOY คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน

จากตารางขางตนเห็นวา มูลคาตลาดสินคาคอมพิวเตอรพีซีและอุปกรณตอพวงในป 2545 คาดการณวาจะสงูขึน้
จากป 2544 คิดเปนรอยละ 14.59 โดยปจจัยหลักท่ีทํ าใหตลาดไอทียังคงขยายตัวในป 2545 ไดแก

1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นตั้งแตตนป 2545 อัตราการแลกเปลี่ยนของคาเงินลดลง
ราคาน้ํ ามันเริ่มมีเสถียรภาพในระยะครึ่งปแรกของ ป 2545 ปริมาณการซื้อขายสินคาคอมพิวเตอรพีซีและโนตบุตยังคงเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปท่ีผานมาในชวงระยะเวลาเดียวกัน

 2. ภาครัฐมีนโยบายเรื่องไอทีชัดเจน โดยภาครัฐมีการลงทุนทางดานไอที โดยสนับสนุนการใชจายงบประมาณ
ทางดานไอทีในโครงการของภาครัฐ เชน การปฏิรูปราชการโดยจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โครงการ
Education Network ของกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลยั โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค ที่ตองใชคอมพิวเตอรเขามาเปนสวน
ประกอบในการใหบริการ โครงการอินเตอรเน็ตตํ าบลที่จะตองจัดซื้อคอมพิวเตอรอีกประมาณ 5,000 ตํ าบล และโครงการฟรีอินเตอรเน็ตของ
องคการโทรศัพท ของ บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
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3. ภาคเอกชนทั้งกลุมธุรกิจขนาดกลางและใหญ จะเห็นไดวามีการใชไอทียังต่ํ าอยู และกลุมธุรกิจที่ยังมี
แนวโนมท่ีใชไอทีเพ่ิมสูงข้ึน ไดแก กลุมธนาคารพาณิชย ซึ่งยังขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการคาผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสตลอดจนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการใหบริการ กลุมโทรคมนาคมและการสื่อสารที่เพิ่งเปดตัวใหม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนตท่ีมกีารยายฐานการผลิตมาจากตางประเทศหลายแหง

4. ดานตลาดลูกคาคอนซูเมอรหรือผูใชตามบาน จะขยายตัวสูงข้ึน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอินเตอรเน็ต
รวมถึงราคาคอมพิวเตอรมีราคาตํ ่าลง ซ่ึงทํ าใหมีสินคาหลายระดับตามท่ีผูใชสามารถเลือกซ้ือได  และสงผลใหตลาดคาปลีกของไอทีเพิ่มสูง
ขึ้น

5. ภาคการศึกษาที่มีนํ าคอมพิวเตอรเขามาใชงานและมบีทบาทส ําคัญในการเรียนการสอนในปจจุบัน สงให
ความตองการสินคาไอทีเพิ่มสูงขึ้น

มูลคาตลาดไอทีแบงตามกลุมผูใช ตั้งแตป 2542 ถึง ป 2544 และประมาณการป 2545 มีรายละเอียดดังนี้

2542 2543 2544 2545 (ประมาณการ)
ประเภท มูลคา

(ลานบาท)
สัดสวน

(%)
มูลคา

(ลานบาท)
สัดสวน

(%)
มูลคา

(ลานบาท)
สัดสวน

(%)
มูลคา

(ลานบาท)
สัดสวน

(%)
ภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 7,379 21 8,845 18 9,679 17 10,394 16

ธรุกิจดานการเงิน 3,162 9 3,440 7 3,986 7 4,548 7

ธุรกิจดานการผลิต 6,325 18 7,371 15 9,110 16 11,044 17

ธรุกิจสถานพยาบาล 703 2 491 1 569 1 1,299 2

ธรุกิจโรงแรม 351 1 491 1 1,139 2 1,949 3

ธุรกิจโทรคมนาคม 4,216 12 8,354 17 10,249 18 10,394 16

ดานการศึกษา 3,865 11 7,862 16 9,110 16 11,044 17

กลุมผูใชงานตามบาน 4,216 12 8,354 17 9,679 17 10,394 16

อ่ืนๆ 4,919 14 3,931 8 3,416 6 3,898 6

รวม 35,136 100 49,139 100 56,937 100 64,965 100

(ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ)

ในชวงครึ่งปหลังของป 2545 ตอเนื่องถึงป 2546 คาดวายังมีปจจัยภายนอกเก่ียวกับสถานการณดานการเมืองระหวาง
สหรัฐอเมริกากับตะวันออกกลาง รวมถึงราคาน้ํ ามันจะเปนตัวแปรเก่ียวกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ธุรกิจไอทีภายในประเทศบาง อยางไรก็ตาม ตลาดไอทีในประเทศจะอางอิงกับปจจัยหลกัภายในประเทศมากกวา ซ่ึงผูใชท่ีมีการต่ืนตัวมาก
ขึ้นท้ังภาครัฐและเอกชน สงผลใหตลาดมีการขยายตัวมากข้ึนถึงแมจะไมมีอัตราการเติบโตเทากับหลายปท่ีผานมา

ดานการคาปลีกของธุรกิจไอทีมีการขยายตัวอยางมากในชวงระยะสองสามปที่ผานมา เน่ืองจากกลุมผูใชงานตามบาน
เพิ่มสูงขึ้นเห็นไดจากยอดขายในป 2542 เทากับ 4,216 ลานบาท  เพิ่มสูงเปน 8,354 ลานบาท และ 9,679 ลานบาทในป 2543 และ 2544
ตามลํ าดับ ท้ังน้ี ในป 2545 ธุรกิจคาปลีกสินคาไอทีจะมีการขยายตัวเปดสาขาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และจะมีการเปดศูนยจ ําหนาย
คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มขึ้น อาทิเชน ฟอรจูนทาวน  เซียรรังสิต ศูนยการคาตะวันนา เปนตน รวมถึงจังหวัดใหญ
อาทิเชน ชลบุรี ระยอง เชียงใหม และ ขอนแกน ก็จะมีการขยายศูนยจํ าหนายรานคาปลีกเพ่ิมขึน้มากมาย
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3.3.2 คูแขง

ปจจุบันบริษัทมีคูแขงทั้งทางตรงและทางออม โดยบริษัทสามารถจํ าแนกคูแขงเปนประเภทดังนี้

ก. คูแขงทางตรง ประกอบดวย

ซุปเปอรสโตร

ซุปเปอรสโตรท่ีจัดจํ าหนายสินคาไอทีโดยเฉพาะ อาทิเชน ดาตาไอที และไอมารท มีกลุมลูกคาเปาหมาย
เดียวกันกับบริษัท เมื่อเทียบขนาดกับคูแขงแลว ในปจจุบัน พบวา บริษัทมีขนาดและยอดขายที่ใกลเคียงกับ ดาตาไอที เน่ืองจากมีจํ านวน
สาขาท่ีใกลเคียงกัน ในขณะที ่ ไอมารท จํ านวนสาขาในปจจุบัน 2 สาขาเทาน้ัน นอกจากน้ี บริษัทยังมีคูแขงที่ประกอบธุรกิจคาปลีกที่มีรูป
แบบโมเดิรนเทรด ไดแก  โลตัส,  Big C, เพาเวอรบาย และ เพาเวอรมอลล  ซึ่งเนนการขายเครื่องใชไฟฟา เครื่องเสียง  ออฟฟศ ดีโป (Office
Depot) และออฟฟศ เซ็นเตอร (Office Center) ซึ่งเนนการขายเครื่องใชส ํานักงาน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน คูแขงรูปแบบโมเดิรนเทรดที่
กลาวขางตนไมไดเนนการขายสินคาไอทีเต็มรูปแบบ ดังน้ัน บริษัทดังกลาวมีความหลากหลายของสินคาไอทีนอยกวาไอที ซิต้ีมาก

รานคาปลีกรายยอย

รานคาปลีกรายยอยซึ่งเนนขายสินคาเฉพาะอยาง เชน รานขายโนตบุก รานขายคอมพิวเตอรตั้งโตะ
รานขายซอฟแวร เปนตน ซ่ึงรานคาเหลาน้ีมีความหลากหลายของสินคานอย และมีขอจํ ากัดในการส่ังซ้ือสินคาเน่ืองจากไมมีสาขา หรอืมี
สาขาไมมากพอท่ีจะสามารถส่ังซ้ือสินคาไดในราคาตนทุนท่ีต่ํ า ดังน้ัน เม่ือเทียบกับบริษัท บริษัทมีขอไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงคือ สินคามี
ความหลากหลาย มีบรกิารรับชํ าระเงินดวยบัตรเครดิตโดยไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม มีบริการผอนชํ าระจากหลายสถาบันการเงิน
มีบริการขอคืนภาษีสํ าหรับลกูคาชาวตางชาติ (VAT Refund for Tourists) มีการรับประกันสินคา มีการนํ าเสนอความรูและขอมลูขาวสาร
ดานไอที

ตัวแทนจํ าหนายสินคา (Dealer และ Chain Retailer)

เปนตัวแทนจํ าหนายสินคาของบริษัทผูผลิตหรือบริษัทจัดจํ าหนายโดยตรง  อาทิเชน บริษัท เมโทร ซิสเต็ม
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บริษัท แวลูซิสเต็ม จํ ากัด  ซ่ึงเปนตัวแทนจํ าหนายสินคา (IBM) และ Compaq ตามลํ าดับ ราน Jay Mart
ท่ีปจจุบันดํ าเนินธรุกิจในรปูแบบ Chain Retailer เปนตน

ข. คูแขงทางออม ประกอบดวย

กลุมธุรกิจท่ีปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร (Systems Integration)

เปนบริษัทบริการออกแบบและวางระบบ ติดต้ัง พัฒนา รวมถึงใหคํ าปรึกษาดานการนํ าระบบคอมพิวเตอร
เพื่อประยุกตปรับใชงานใหเหมาะสมกับธุรกิจตางๆ ของลูกคาพรอมทั้งใหบริการบ ํารงุรักษาหลังการขายท้ังระบบ อาทิเชน บริษัท เอสวีโอเอ
จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ดาตาแมท จํ ากัด (มหาชน) บริษัท เมโทร ซิสเต็มคอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเลย จํ ากัด (มหาชน) และ
บรษัิท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํ ากัด เปนตน โดยคูแขงดังกลาว เปนคูแขงทางออมเนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาเนนการออกแบบและ
วางระบบ ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาบริษัทเอกชนและ หนวยงานท้ังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ผูแทนจํ าหนายสินคา (Value Added Reseller)

เปนผูแทนจํ าหนายสินคาท่ีจะเลือกสินคาของบริษัทผูผลิตหน่ึงไปประกอบรวมกับสินคาอีกบริษัทผูผลิตอีก
รายหน่ึง เพื่อสนองความตองการของลูกคา อาทิเชน การใสโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเขาไปใน คอมพิวเตอรยี่หอที่ตนเปนผูแทนจ ําหนายอยู
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3.3.3 กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาหลักจะเปนผูใชงานคอมพิวเตอรท่ัวไป โดยนํ าไปใชในบาน (Home Use) ตลอดจนกลุมลูกคาท่ี
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีมีความตองการสินคาคุณภาพ แตกลุมเปาหมายหลักของบริษัทเปนกลุมลูกคารายยอยท่ัวไป
อยางไรก็ตามบริษัทมีสัดสวนการขายสงใหแกกลุมลูกคาท่ีเปนรานคารายยอยท้ังในกรุงเทพและในตางจังหวัด โดยมีสัดสวนการขายปลีกตอ
ขายสงโดยรวมคิดเปนรอยละ 75 ตอ รอยละ 25 ของยอดขายท้ังหมด โดยกลุมลูกคาขายสงมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทและติดตอซื้อขาย
กับบริษัทมาเปนเวลานาน โดยมีจํ านวนกวา  80  รายท่ัวประเทศ

3.3.4 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท

• ! กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)

บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงอยางครบวงจร โดยมคีวามหลากหลายดาน
ราคา ย่ีหอ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลายระดับ โดยบริษัทมกีารคัดเลือกผลิตภณัฑและวางแผนการตลาดรวมกับ
ผูจัดจํ าหนาย เพื่อกํ าหนดรุนของสินคาท่ีจะนํ ามาจัดจํ าหนาย นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการใหขอมูลสินคาแกลูกคาของบริษัทอยาง
ครบถวนกอนการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการซ้ือสินคา โดยบริษัทจัดใหมีขอมูลการเปรียบเทียบคุณสมบัต ิลักษณะเดนของสิน
คาประเภทเดียวกันในแตละย่ีหอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกคา อีกท้ัง บริษัทมีแผนกบริการหลังการขายในแตละผลิตภัณฑที่จ ําหนาย
เปนการสรางความนาเชื่อถือและเพิ่มความสัมพันธอันดีแกลูกคา

• ! กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

บริษัทมีการสงเสริมการขายดวยแนวคิด “Everyday Exhibition” โดยมีการจัดตกแตงบูทสินคาใหเดนชัดใน
แตละหมวดสินคาและมุงนํ าเสนอความใหมและความทันสมัยของเทคโนโลยี และมีการใหบริการขอมูลที่ถูกตองแมนยํ าแกลูกคาเปาหมาย
โดยพนักงานท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในแตละผลิตภัณฑ

นอกจากน้ี บริษัท มีนโยบายในการเขารวมงานแสดงสินคาอยางตอเน่ือง และมีการจัดชวงลดราคาสินคา (On
Sale) เปนประจ ําทุกเดือน

• ! กลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)

เน่ืองจากบริษัทเนนการขายตรงใหกับลูกคารายยอย ดังน้ันชองทางจัดจํ าหนายจึงมคีวามสํ าคัญ บรษัิทจึงได
เลือกท่ีต้ังทํ าเลท่ีเปนแหลงชุมชน โดยบริษัทไดเรงขยายสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด อยางตอเนื่อง เพื่อจัดจ ําหนายและ
ใหบริการแกลูกคาเปาหมายไดอยางท่ัวถึง นอกจากน้ี บริษัทยังมีชองทางการจํ าหนายจากการขายสงใหแกกลุมลูกคาท่ีเปนรานคาปลีกขนาด
ยอม อีกดวย

3.3.5 แนวโนมอุตสาหกรรม

แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันของคอมพิวเตอร ยังคงมีแนวโนมอัตราการเติบโตที่สูงอยู โดยตลาดยังคงมี
ความตองการสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงรวมถึงความตองการผูชํ านาญการท่ีจะใหคํ าปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรอยูมาก  
แตภาวะการแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึนเชนกัน จากขอมูลไอดีซีพบวาตลาดไอทีของในป 2544 ถึง 2549 คาดวายังมีอัตราการโตเฉลี่ยตอ
ปในสวนของฮารดแวรรอยละ 8.3 ซอฟตแวรรอยละ 37.6 และดานบริการรอยละ 22.6 สวนตลาดพีซีน้ันในป2544 ถึง 2546 คาดวา
คอมพิวเตอรโนตบุกจะเติบโตรอยละ 21 ในขณะที่คอมพิวเตอรตั้งโตะเติบโต รอยละ 15 และเซิรฟเวอรเติบโตรอยละ 11
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ท้ังน้ี ในตลาดไอทีจะมีผูประกอบการทั้งในสวนของเจาของผลิตภัณฑเองจากตางประเทศ และผูประกอบการใน
ประเทศตางนํ าเสนอสินคาในราคาและเง่ือนไขการรับประกันตลอดจนรายการสงเสริมการขายท่ีไมมีความแตกตางกันมากนัก จึงเปนไปไดวา
อัตรากํ าไรขั้นตนจะลดตํ ่าลง ดังน้ัน แตละบริษัทจะตองมีแหลงเงินทุนเพียงพอ หรือจะมีสินคาท่ีมีจุดขายท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางจากสินคาท่ัว
ไป

3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ

วิธีการจัดหาและแหลงที่มาของผลิตภัณฑ

บริษัทจัดซ้ือสินคาโดยแบงตามสายผลิตภัณฑตามประเภทกลุมสินคา ซึ่งบริษัทไดติดตอซื้อขายกับผูผลิตและผูจัดจํ าหนาย
สินคากวา 200 ราย อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายมุงเนนการจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตภายในประเทศและนํ าเขาจากบริษัทผูผลิต
ในตางประเทศโดยตรง เพ่ือลดบทบาทของพอคาคนกลาง และเพ่ือใหมีตนทุนสินคาต่ํ าท่ีสุด โดยสัดสวนการจัดหาสินคาภายในประเทศ
ตอการนํ าเขาสนิคาจากตางประเทศ  ในป 2544 และป 2545 คิดเปนรอยละ 73.51 ตอ 26.49 และรอยละ 81.92 ตอ 18.08 ของยอดซื้อสิน
คาท้ังหมด ตามลํ าดับ ในระยะสามเดือนแรกของป 2546 สัดสวนการจัดหาสินคาภายในประเทศตอการนํ าเขาคิดเปนรอยละ 85.04 ตอ
14.96 โดยบริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นท้ังจํ านวน โดยการทํ าสญัญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Forward contract)

สํ าหรับวิธีการในการจัดหาผลิตภัณฑนั้น บริษัทจะทํ าการศึกษาคุณสมบัติ ศักยภาพ และฐานะการเงินของผูผลิตสินคา
ตลอดจนนโยบายการสนับสนุนการขายและการทํ าตลาด ความนิยม คุณภาพสินคา และมาตรฐานการรับประกัน กอนการตัดสินใจซื้อผลิต
ภัณฑ  โดยท่ีผานมา บริษัทมียอดซ้ือสินคากับบริษัทผูผลิตเกินกวารอยละ 10 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด มีประมาณ 2 ราย ไดแก Lexmark
International Pte. Ltd. และ บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํ ากัด

ตามลักษณะการคาทั่วไปของธุรกิจจัดจ ําหนายสินคาคอมพิวเตอร การทํ าสัญญาแตงตั้งผูแทนจ ําหนายนิยมทํ าเปนระยะ
เวลาสั้นๆ โดยมีอายุสัญญาประมาณ 1 ป หรือไมมีการทํ าสัญญาการแตงตั้ง เน่ืองจากอาศัยความสัมพันธอันดีกับบริษัท และยอดขายสินคา
ท่ีทํ าบริษัทผูผลิตพอใจ

นอกจากน้ี เน่ืองจากสินคาของบริษัทเปนสินคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการท่ีสินคาคงเหลือเส่ือมความนิยมและลาสมัยเร็วกวาสินคาประเภทอ่ืนๆ  ดังน้ัน บริษัทมีมาตรการในการ
จัดซ้ือสินคาอยางรัดกุม รวมถึงการคัดเลือกสินคา และการวางแผนการตลาด รวมถึงการจัดรายการสงเสริมการขาย เพื่อใหลดความเสี่ยง
ของสินคาคงคลังลาสมัย

นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 2 ป 2546 บริษัทจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 1 แหง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสั่งซ้ือสินคาและเปนท่ีเก็บสินคาคงคลังสวนกลาง  ซ่ึงจะชวยใหบริษัทลดปริมาณสินคาคงคลังตามสาขาตางๆ ลง และชวยลดการสูญ
เสียโอกาสในการขายสินคาเน่ืองมาจากการขาดแคลนสินคาคงคลังได

3.5 งานท่ียังไมไดสงมอบ

ไมมี


