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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (System Integration Business Department: SIBD)

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (สายธุรกิจ SI) ดํ าเนินงานภายใตบริษัท IRCP

ประกอบธุรกิจดานการใหคํ าปรึกษาและการแกปญหาใหกับงานดานไอทีแบบครบวงจร โดยการนํ าเสนอเทคโนโลยีและ
ระบบคอมพิวเตอรท่ีไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกใหกับลูกคาและใหบริการแบบใชงานไดทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้
บริษัทฯจะเปนผูรับเหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ กลาวคือจะรวบรวมท้ังระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวร อุปกรณตอพวง อุปกรณเครือขาย ตามความตองการใหกับลูกคา รวมถึงงานพัฒนาโปรแกรม
ตางๆตามที่ลูกคาตองการ โดยมีผูเช่ียวชาญและทีมงานท่ีมีประสบการณท่ีจะพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือใหตรงกับความตองการ
ในการใชงานของลูกคาไดเปนอยางดี โดยเม่ือติดต้ังงานท้ังระบบใหกับลูกคาแลวลูกคาสามารถใชงานไดทันที ในปจจุบัน
สายธุรกิจ SI ไดเปนตัวแทนใหกับสินคาซอฟตแวร Ultimus  และเปน Certified Partner ของไมโครซอฟต ในกรณีท่ี
ตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะดานหรือถาสายธุรกิจ SI พิจารณาแลววาถาโครงการน้ันไมมีความคุมคาท่ีจะปฏิบัติงานน้ันเอง
ทางบริษัทฯจะท ําการจางบริษัทภายนอกเขามารับงานตอ (Outsourcing)

รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ SI
ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบของผลิตภัณฑ คณุสมบัติ/กลุมลูกคา

Microsoft ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร (License) ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสํ าหรับหนวยงานตางๆ
Ultimus Enterprise สํ าหรับการพัฒนาระบบงาน (Workflow)
Oracle ซอฟตแวรประยุกต สํ าหรับการเก็บฐานขอมูลขององคกร
SAP ซอฟตแวรประยุกต สํ าหรับการจัดการและบริหารองคกร
SUN คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server) สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ
IBM คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)

คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC)
สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ

Powell คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC) สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ
Hewlett
Packard

คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)  
คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC)
อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Storage)
เคร่ืองพิมพ (Printer)

สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ

MPP คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC) สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ
Acer คอมพิวเตอรสวนกลาง (Server)

คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC)
สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ

Fujitsu คอมพิวเตอรแบบสมุดบันทึก (Notebook)
เคร่ืองพิมพแบบดอทเม็ตริกซ (Dot Printer)

สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ

Storagetek อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Storage & Tape
Backup)

สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ

Lexmark เคร่ืองพิมพแบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ
Epson เคร่ืองพิมพแบบดอทเม็ตริกซ (Dot Printer) สํ าหรับหนวยงานขนาดใหญ
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โดยที่ผานมาทางสายธุรกิจSI มีผลงานทีโ่ดดเดนและมีประสบการณในการทํ าโครงการใหญหลายโครง
การจนเปนท่ียอมรับในวงการอยางกวางขวาง อาทิเชน

ช่ือโครงการ หนวยงาน มูลคาโครงการ (ลานบาท) ป พ.ศ.
อินเตอรเน็ตตํ าบลระยะท่ี 1
และระยะท่ี 2

กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย

215 2544- 2545

เว็บบิลล่ิง (Web Billing) การสือ่สารแหงประเทศไทย 15 2545
High Speed Backup การสือ่สารแหงประเทศไทย 11 2544
การเชาครุภัณฑคอมพิวเตอร การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย
20 2543

นอกจากใหบริการจัดหาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรแลว สายธุรกิจ SI ยังใหบริการหลังการขายโดย
รับประกันระบบคอมพิวเตอรตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลูกคา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะรับประกันอยูในชวงเวลา 1-3 ป โดยใหบริการ
ถึงสถานที่ของลูกคา (Onsite Service) โดยแบงการบริการออกเปน 2 ลักษณะ ตามความตองการของลูกคา ไดแก

1. Corrective maintenance คือ การใหบริการตอเม่ือเกิดปญหาทางดานระบบกับทางลูกคา
2. Preventive maintenance คือ การใหบริการตรวจเช็คระบบ ทุกๆชวงเวลาท่ีลูกคากํ าหนด เชน

3 เดือน 6 เดือน เปนตน

ขั้นตอนการท ํางานของสายธุรกิจ SI มีดังน้ี

1.การตรวจสอบเบ้ืองตน

2.การวิเคราะหความตองการและขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดรับ

3.การออกแบบผลิตภัณฑ

4.การจัดหาผลิตภัณฑ

5.การทดสอบผลิตภัณฑ

6.การติดต้ังเพ่ือใชงาน

7.การบริการหลังการขาย
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1. การตรวจสอบเบ้ืองตน
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทํ างานเร่ิมจากการตรวจสอบเบื้องตนโดยระบุปญหาของลูกคาและ

พยายามศึกษาถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและอุปกรณ ความเปนไปไดในทางการปฏิบัติ งบประมาณของลูกคา และ
ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติงาน โดยอาจจะศึกษาเพ่ือเขาทํ าการประมูลหรือขายตรง

2. การวิเคราะหความตองการและขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดรับ
ขั้นตอนน้ีจะมุงเนนการกํ าหนดความตองการของผูใช การศึกษาดานโปรแกรมประยุกต การ

ประเมินจุดออน จุดแข็งของวิธีการทํ างาน ซ่ึงจะแตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถตอบ
สนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง

3. การออกแบบผลิตภัณฑ
หลังจากการวิเคราะหความตองการของลูกคาแลว สายธุรกิจ SI จะท ําการออกแบบผลิตภัณฑโดย

อาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและและวิเคราะหความตองการของลูกคา โดยมีทีมงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ที่มี
ความรูความชํ านาญในการออกแบบผลิตภัณฑเปนผูออกแบบและตรวจสอบ พรอมกับนํ าเสนอใหกับลูกคาเปาหมาย

4. การจัดหาผลติภัณฑ
จากน้ันสายธุรกิจ SI จะทํ าการเสนอหรือเขาประกวดราคากับหนวยงานตาง ๆ โดยวิธีการจัดหาสิน

คาอาจเลือกสินคาที่สายธุรกิจ SI เปนตัวแทนจํ าหนายหรือสินคาจากพันธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ข้ึนกับความ
ตองการของลูกคาแตละราย โดยการเสนอหรือเขาประกวดราคาจะประกอบดวยขอเสนอทางเทคนิคและและขอเสนอทาง
ดานราคา

5. การทดสอบผลิตภัณฑ
ขั้นตอนน้ีจะเปนการทํ าการทดสอบการทํ างานของผลิตภัณฑ หมายถึง ท้ังดานอุปกรณฮารดแวร

ซอฟตแวร และการทํ างานกับผูใชงานจริง เพ่ือคนหาวาผลิตภัณฑท่ีผานการพัฒนาแลวสามารถทํ างานไดจริงหรือไม ถาไม
สามารถทํ าไดตามความตองการของลูกคา ทางทีมงานจะทํ าการแกไขเปล่ียนแปลงระบบจนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง
จึงจะผานการตรวจรับงานจากทางลูกคา

6. การติดต้ังเพ่ือใชงาน
ทางสายธุรกิจ SI จะสงมอบผลิตภัณฑและดํ าเนินการติดตั้ง เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุ

ประสงคของลูกคา พรอมกับจัดอบรมใหแกลูกคาจนสามารถใชงานได
7. การบริการหลังการขาย

ภายหลังสงมอบงานใหกับลูกคา ทางสายธุรกิจ SI จัดใหมีการบริการหลังการขาย ไดแกการให
บริการบํ ารุงรักษา โดยใหบริการลูกคาอยางใกลชิดในระหวางท่ีอยูในชวงรับประกันสินคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความม่ันใจใน
คุณภาพสินคา ซ่ึงสามารถขยายผลไปสูการทํ าสัญญาบ ํารุงรักษากับลูกคาในปตอไปหลังจากหมดชวงการรับประกันสินคา

3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

สายธุรกิจ SI ไดรับการแตงตัง้ใหเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก คือ
Ultimus และเปน Certified Partner ของไมโครซอฟต โดยสินคาของบริษัทมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับอยางสูงจากลูกคา
นอกจากน้ันทางสายธุรกิจ SI ยังมีจุดเดนในการสรางความแตกตางในการหาทางออก (Solution) ในการแกไขปญหาใหกับ
ลูกคา โดยมีทีมงานที่มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวร รวมถึงการมีทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจากสายธุรกิจ ISD ซ่ึง
ใหการสนับสนุนในกรณีท่ีตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา โดยเฉพาะสินคาของ
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บริษัทฯจะรับประกันเปนระยะเวลาตามท่ีตกลงกับลูกคา นอกจากน้ีทางทีมงานเนนการใหความสํ าคัญและใสใจในความ
ตองการของลูกคาโดยเฉพาะดานคุณภาพการใหบริการกอนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะตองเขาใจใน
ธุรกิจเพ่ือนํ าเสนอสินคาและบริการท่ีดีท่ีสุด ทํ าใหบริษัทฯมีชื่อเสียงที่ดีและไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา

(2) ดานพนักงาน
ในทีมงานมีบุคลากรท่ีไดรับประกาศณียบัตรผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีจาก Microsoft

และผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBM ที่สามารถใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีทางสายธุรกิจ SI ยัง
เนนดานคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร โดยเนนการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพตัวเองตลอดเวลาในการท่ีจะเรียนรูส่ิง
ใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างาน รวมถึงการทํ างานเปนทีม การตดิตามเทคโนโลยี การรับรูและการปรับตามการ
เคลื่อนตัวของธุรกิจไอทีอยางทันทวงทีและตอเน่ืองทํ าใหทีมงานมีความยืดหยุนในการทํ างานสามารถปรับตัวใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีไดอยางดี

(3) ดานการบริหารตนทุน
สายธุรกิจ SI เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพ่ือใหไดเปรียบในเชิงการ

แขงขันโดยยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก นอกจากน้ีสายธุรกิจ SI เนนการบริหารความ
สัมพันธกับคูคาและเจาของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีต่ํ า ทํ าใหสายธุรกิจ SI ไดรับการคัดเลือกเปนผู
ชนะการประมูลและสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนไดในระยะยาว

(4) ดานการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
สายธุรกิจ SI มีการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ทํ าใหมีโอกาสรับงานจากลูกคาราย

เดิมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2545 ทางสายธุรกิจ SI มีอัตราไดรับงานซํ้ าจากลูกคารายเดิมสูงถึงรอยละ 95

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจํ าหนาย
ทางสายธุรกิจ SI มีการกํ าหนดกลุมลูกคาเปาหมายท่ีชดัเจน คือ หนวยงานราชการและรัฐ

วิสาหกิจ โดยเฉพาะหนวยงานขนาดใหญ เชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากหนวยงานเหลาน้ีมีงบ
ประมาณในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางสูงเพ่ือใชในการปรับปรุงการทํ างานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีบริษัทฯมีจุดแข็งในดานความรู ความชํ านาญและประสบการณท่ียาวนานมากวา 16 ป ในธุรกิจน้ี จึงทํ าใหลูกคา
กลุมน้ีมีความมั่นใจในการเลือกใหบริษัทฯเปนผูดํ าเนินการ

สวนทางภาคเอกชน มีกลุมลูกคาหลักคือสถาบันการเงินซ่ึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรมาก
กวากลุมอื่นๆ ในเน่ืองจากภาคเอกชนสวนใหญยังไมมีโครงการการลงทุนทางดานไอทีมากนัก ทํ าใหการขยายฐานลูกคาไป
ในกลุมเอกชนทํ าไดชากวาทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในป 2545 สายธุรกิจ SI มีสัดสวนยอดขายแยกตามประเภท
กลุมลูกคาดังน้ี

กลุมลูกคา รอยละ
รัฐบาล 59
รัฐวิสาหกิจ 38
สถาบันการเงิน 3
รวม 100.0

ในสวนของการเขาถึงลูกคาในแตละกลุมน้ันโดยท่ัวไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทาง
สายธุรกิจ SI จะเขาไปทํ าการประกวดราคา สวนลูกคาภาคเอกชนจะใชทีมงานขายตรง รายไดสวนใหญจะมาจากชองทาง
การประกวดราคา โดยในป 2545 คิดเปนรอยละ 97 ของรายไดท้ังหมด ข้ันตอนโดยท่ัวไปจะใหพนักงาน Pre-Sale เขาไป
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ทํ าแนะนํ าทางดานเทคนิค และระบบใหมๆ ใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาเล็งเห็นความสํ าคัญและประโยชนของการใชระบบตางๆ
ในการทํ างาน จากน้ันหากลูกคามีความสนใจสินคาและบริการ ทางสายงานจะจัดสงพนักงานขายเขาไปเจราจาตอรองดาน
ราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพ่ือทํ าการประกวดราคาหรือปดงานตอไป

โดยในป 2544  ทางสายธุรกิจ SI ไดมีการเขาประมูลโครงการรวมถึงการขายตรงท้ังส้ิน 70
โครงการ มูลคาโดยรวมประมาณ 200 ลานบาท ในจํ านวนน้ีบริษัทไดรับงานท้ังส้ินจํ านวน 50 โครงการ มูลคาโดยประมาณ
130 ลานบาท สวนในป 2545 มีการเขาประมูลโครงการรวมถึงการขายตรงทัง้ส้ิน 50 โครงการ มูลคาโดยประมาณ 300
ลานบาท ไดรับงานท้ังส้ินจํ านวน 30 โครงการ มูลคาโดยรวมประมาณ 200 ลานบาท

นอกจากน้ีงานที่ไดมาบางสวนจะทํ าการจางบริษัทภายนอกเขามารับงานตอ (Outsourcing) ใน
กรณีที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือสายธุรกิจ SI พิจารณาแลววามีความคุมคามากกวาท่ีจะทํ างานน้ันเอง ตัวอยาง
งานที่ใหผูอ่ืนเหมาชวงตอ เชน การใหบริการตอเมื่อเกิดปญหาทางดานระบบกับทางลูกคา (Corrective maintenance)
สํ าหรับลูกคาท่ีอยูตางจังหวัด เปนตน

3.1.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม

ภาพรวมของอตุสาหกรรม
จากขอมูลของสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทยในป 2545 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมมี

อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 25  หากจํ าแนกตลาดออกเปน 3 สวนคือ ตลาด ฮารดแวร ซอฟตแวร และ ธุรกิจบริการ
ดานไอที สัดสวนของธุรกิจบริการดานไอทีจะมีมูลคาตลาดรวมประมาณรอยละ 18 เชนเดียวกับธุรกิจซอฟตแวร ในขณะท่ี
ตลาดฮารดแวรมีมูลคาตลาดรวมสูงสุดคือรอยละ 64 โดยในป 2545 มีมูลคาตลาดรวมทั้งสิ้น 71,153 ลานบาท

มูลคาตลาดรวมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยแบงตามกลุม

                         ลานบาท

                                ท่ีมา สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย(ATCI)

31,275 35,819 46,063 50,331

15,26012,56010,9939,4868,738
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อยางไรก็ตามหากพิจารณามูลคารวมของผลิตภัณฑและการใหบริการโดยแยกเปนประเภท 
(ตาราง 1) พบวาจากมูลคาตลาดรวม 71,153 ลานบาทในป 2545 คอมพิวเตอรสวนบุคคลมีสัดสวนมูลคาตลาดสูงสุดคือ
รอยละ 50 ในขณะที่โปรแกรมสํ าเร็จรูปและธุรกิจการใหบริการมีสัดสวนมูลคาตลาดรอยละ 18 เทา ๆกัน สวนท่ีเหลือ
ประมาณรอยละ 15 มาจากมูลคาตลาดดานการส่ือสารขอมูลรอยละ 9 และระบบคอมพิวเตอรอ่ืน(Non-PC) อีกรอยละ 6 ใน
ป2546 สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร(ATCI) คาดวาสวนแบงตลาดสินคาไอทียังคงใกลเคียงกับป 2545 โดยตลาดคอมพิวเตอร
สวนบุคคลจะมีมูลคาการตลาดรวมลดลงมาที่รอยละ 48 ในขณะท่ีโปรแกรมสํ าเร็จรูปและธุรกิจใหบริการมีมูลคาตลาดรวม
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 17 และ รอยละ 19 ตามลํ าดับ สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 16 มาจากมูลคาตลาดดานการส่ือสารขอมูล
รอยละ 9 และระบบคอมพิวเตอรอ่ืน (Non-PC)อีกรอยละ 5 โดยคาดวาจะมีมูลคาตลาดรวมท้ังส้ิน 79,720 ลานบาท

ดานอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑและบริการในป 2545 พบวามีอัตราที่สูงขึ้นอยางมีนัย
สํ าคัญ โดยอาจแบงแยกตามลักษณะผลิตภัณฑและบริการไดดังน้ี อัตราการเติบโตของระบบคอมพิวเตอรอ่ืน (Non-PC)
อยูที่รอยละ 16 คอมพิวเตอรสวนบุคคลขยายตัวในอัตรากวารอยละ 32 เชนเดียวกับระบบส่ือสารขอมูลท่ีโต กวารอยละ 19
นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของซอฟตแวรสํ าเร็จรูปพบวาขยายตัวประมาณรอยละ 24 ในขณะท่ีธุรกิจการให
บริการดานไอทีขยายตัวกวารอยละ 14 โดยในป 2546 คาดวาจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ืองในแตและผลิตภัณฑและ
บริการ โดยที่ธุรกิจการใหบริการดานไอทีจะขยายตัวสูงสุดประมาณรอยละ 21 รองลงมาคือระบบสื่อสารขอมูลที่คาดวาจะ
ขยายตัวประมาณรอยละ 15 สวนผลิตภัณฑอ่ืนจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 6-13 ทํ าใหอุตสาหกรรมไอทีโดยรวมคาดวาจะ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณรอยละ 12 ในป 2546

จากภาพรวมดังกลาวจะเห็นไดวาตลาดไอทีมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองในทุกกลุมผลิต
ภัณฑและบริการ ทํ าใหโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯมีแนวโนมท่ีสดใส เน่ืองจากบริษัทฯดํ าเนินธุรกิจทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบวงจรท้ังการใหบริการท่ีปรึกษาและติดต้ังระบบตาง ๆ และการจัดจํ าหนายสินคาไอที
ทํ าใหสามารถกระจายความเส่ียงทางธุรกิจไดเปนอยางดี   ดังน้ันการท่ีบริษัทฯดํ าเนินธุรกิจเก่ียวของกับผลิตภัณฑและ
บริการดังกลาวจึงทํ าใหมีโอกาสในการขยายสวนแบงการตลาดไดอยางตอเน่ืองตามมูลคาการตลาดท่ีสูงข้ึน
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ตาราง 1 มูลคาตลาดรวมและอัตราการขยายตัวของธุรกิจสารสนเทศในประเทศไทย

หนวย (ลานบาท) 2543 2544 2545 2546

ประเภท จํานวน รอยละ

อัตรา
การเติบ

โต จํานวน รอยละ

อัตรา
การเติบ

โต จํานวน รอยละ

อัตรา
การเติบ

โต จํานวน รอยละ

อัตรา
การเติบ

โต
1. ระบบ
คอมพิวเตอรขนาดใหญ 357       12      23-         356       10      -        1,100    27      n.a. 1,000    23      9-         
คอมพิวเตอรขนาดกลาง 512       17      15         645       18      26         560       14      n.a. 630       14      13       
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก 1,689    56      18         2,003    57      19         2,100    51      n.a. 2,400    55      14       
Work Stations 131       4        6           134       4        2           -        -    -        -        -    -      
อุปกรณเฉพาะทาง 336       11      7-           403       11      20         360       9        n.a. 330       8        8-         
รวม 3,025    100    7           3,540    100    17         4,120    100    16         4,360    100    6         
อัตราสวนตอยอดรวม 6        6        6        5        
2. คอมพิวเตอรสวนบุคคลและWork Station
คอมพิวเตอรสวนบุคคล 18,283  75      48         17,164  64      6-           21,018  59      22         22,825  64      9         
PC/WS -จอภาพ 1,471    6        60         2,229    8        52         2,561    7        15         3,167    9        24       
PC/WS -หนวยเก็บขอมูล 1,307    5        54         2,460    9        88         3,023    9        23         2,896    8        4-         
PC/WS- เครื่องพิมพ 3,034    12      72         4,506    17      49         5,374    15      19         5,567    16      4         
PC/WS- อุปกรณตอพวงอื่น 397       2        7-           440       2        11         3,427    10      n.a. 3,996    11      17       
รวม 24,492  100    50         26,799  100    9           35,403  100    38,451  109    9         
อัตราสวนตอยอดรวม 50      47      50      48      
3. ระบบสือ่สารขอมูล (Data Communication)
สําหรับวิสาหกิจ (Enterprise Segment) 2,780    51      3,160    50      19         3,800    58      15       
สําหรับ การสื่อสาร (Telecom Segment) 2,700    49      3,240    50      20         3,720    57      15       
รวม 3,758    n.a. 5,480    100    n.a. 6,460    100    19         7,520    115    15       
อัตราสวนตอยอดรวม 8        10      9        9        
4. ซอฟตแวรสําเร็จรูป
System Software/ Utilities 1,997    24      30         2,415    24      21         2,350    19      3-           2,411    17      3         
Application Tools 1,506    18      45         1,826    18      21         2,320    19      27         2,725    19      17       
Middleware 414       5        21         513       5        24         550       4        7           575       4        5         
Application Solutions 4,462    53      33         5,387    53      21         7,310    58      36         8,419    60      15       
รวม 8,378    100    33         10,141  100    21         12,530  100    24         14,129  100    13       
อัตราสวนตอยอดรวม 17      18      20      18      
5. ธุรกจิการใหบริการไอที
บริการซอมบํารุง (Maintenace Sevices) 2,296    24      10         2,468    22      7           2,640    21      7           2,950    23      12       
บริการระดับมืออาชีพ (Professional Services) 7,190    76      8           8,525    78      19         9,920    79      16         12,310  98      24       
รวม 9,486    100    9           10,993  100    16         12,560  100    14         15,260  121    21       
อัตราสวนตอยอดรวม 19      19      18      19      
รวมยอดจําหนายไอทีทั้งหมด 49,139  100    56,937  100    71,153  100    79,720  100    12       
ท่ีมา ATCI/ATSI/CAT-VG/INA
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เน่ืองจากรายไดจากการดํ าเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯกวารอยละ 50 มาจากการประมูลงานทางภาคราช
การ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการส่ือสารและภาคการศึกษา ดังน้ันอัตราการเติบโตทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯสวนหน่ึงจึงแปร
ผันตามมูลคาตลาดของภาคอุตสากรรมดังกลาว ดังจะเห็นไดจากขอมูลของสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ตาม
กราฟแสดงมลูคาตลาดรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยแบงตามภาคอุตสาหกรรมดังนี้

มูลคาตลาดรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยแบงตามภาคอุตสาหกรรม (ลานบาท)

ท่ีมา :  สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI)

จากภาพรวมดังกลาวจะเห็นไดวา ภาครัฐบาลและภาครัฐวิสาหกิจรวมท้ังภาคการส่ือสารและภาคการ
ศึกษาครองสวนแบงมลูคาตลาดในอัตราท่ีสูงคิดเปนมูลคาตลาดรวมกันกวารอยละ 49 ของมูลคาตลาดรวมซ่ึงคิดเปนมูลคา
กวา 34,865 ลานบาท นอกจากน้ีในป 2546 คาดวามูลคาตลาดรวมของภาคธุรกิจดังกลาวขางตนจะมีมูลคาสูงข้ึนเปน
39,083 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 49 ของตลาดรวมไอท ี ซ่ึงจะสงผลดีกับกลุมบริษัทฯโดยตรงเน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะ
เขาครองสวนแบงการตลาดดังกลาวไดมากย่ิงข้ึน

อยางไรก็ตามดวยมูลคาตลาดท่ีสูงดังกลาวเปนส่ิงท่ีดึงดูดใหมีผูประกอบการตางๆสนใจเขามาชิงสวนแบง
การตลาดเน่ืองจากเปนตลาดท่ีคอนขางมีความแนนอนในดานโครงการและรายได จึงคาดวาจะมีแนวโนมการแขงขันท่ีสูง
นอกจากน้ีจากการที่รัฐบาลไดจัดทํ าแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยมุงเนนใหภาครัฐและเอกชนนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระทรวง ทบวง กรมตางๆเพ่ือปนโครงการนํ ารองเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที โดยมีโครงการหลักเชน เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาดานภาครัฐหรือโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาดานการพาณิชย (e-Commerce) การพัฒนาดานอุต
สาหกรรม (e-Industry) การศึกษา (e-Education) และดานสังคม ( e-Society) จึงคาดวาตลาดรวมเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เติบโตกวาในปท่ีผานมา
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ประมาณการเติบโตตลาดไอทีไทยป 2544-2549 แบงตามประเภทการใหบริการ

ท่ีมา: บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ดาตา คอรปอเรชั่น ประเทศไทย  (IDC)

ภาวะการแขงขันของสายทีป่รึกษาและรวบรวมระบบ
ในปจจุบันองคกรตางๆใหความสํ าคัญในการใชไอทีเขาไปเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ทํ างานมากข้ึน โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูชํ านาญธุรกิจท่ีปรึกษาและรวบรวม
ระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น เพ่ือลดคาใชจายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในองคกรตนเอง นอกจากน้ีในดานผู
ผลิตก็มีการพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือเปนการกระตุนตลาดและตอบสนองความตองการของผูใชท่ี
มีความตองการระบบที่จะสามารถชวยทํ างานและสรางความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ ซ่ึงนับเปนโอกาสสํ าหรับสาย
ธุรกิจ SI ในการขยายธุรกิจ ทํ าใหแนวโนมของธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอรยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
อยางตอเนื่อง ภาวะการแขงขันในปจจุบันคอนขางสูง โดยมีบริษัทคูแขงซ่ึงทํ าธุรกิจและมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีใกลเคียงกัน
ไดแก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุป จํ ากัด บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร
จํ ากัด บริษัท สามารถ คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน) เปนตน

แนวโนมการเติบโตของอตุสาหกรรมธุรกิจทีป่รึกษาและรวบรวมระบบ
ในป 2544 จนถึงป 2549 ทาง บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ดาตา คอรปอเรชั่น ประเทศไทย

(IDC) คาดวาธุรกิจใหบริการติดต้ังระบบและรวบรวมระบบ (System Integration) จะมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ
18.26 นอกจากน้ี จากนโยบายการพัฒนาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใหเปนไปตามเปา
หมายของรัฐบาลจะทํ าใหตลาดของธุรกิจใหบริการติดต้ังระบบและรวบรวมระบบเติบโตข้ึนท่ีอัตรามากกวารอยละ 20 ในป
2546 จนถึงป 2549 โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) อาทิเชน โครงการพัฒนา
ระบบจัดซ้ือจัดจางทางอิเลก็ทรอนิกส โครงการพัฒนาบัตรประจํ าตัวอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดต้ังศูนยแลกเปล่ียนขอมูล
ภาครัฐ รวมถึง โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงของ SME ดวยการใช IT และ โครงการพัฒนาหนวยงานกลางท่ีบริหาร
ระบบงานพานิชยอิเลคทรอนิคสของโครงการหน่ึงตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนตน ท้ังน้ีในป 2545 ตลาดบริการไอทีมีมูลคา
ตลาดรวมกวา 12,560 ลานบาท โดยแบงเปนบริการระดับมืออาชีพ 9,920 ลานบาท และงานบ ํารุงรักษา 2,640 ลานบาท
ในป 2546 ทางสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI) คาดการณวาตลาดบริการไอทีจะมีมูลคาตลาดรวม เพ่ิมข้ึนในอัตรา
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รอยละ 21.5 หรือกวา 15,260 ลานบาท ซ่ึงถือเปนมูลคาตลาดท่ีดึงดูดใหผูใหบริการเขามาชิงสวนแบงการตลาดจํ านวนมาก
และนับเปนโอกาสสรางรายไดทางใหมใหกับผูใหบริการ นอกจากน้ีการแขงขันในปตอๆไปอาจทวีความรุนแรงข้ึนเน่ืองจาก
มีผูใหบริการเปนจํ านวนมากทั้งบริษัทขามชาติท่ีขยายการลงทุนเฉพาะดานและผูประกอบการรายเดิมท่ีฟนตัวภายหลังการ
ปรับโครงสรางหน้ี รวมถึงผูใหบริการท่ีเปนบริษัทขนาดกลางเขามาชิงสวนแบงทางการตลาด อยางไรก็ตามการทํ าธุรกิจ SI
มีขอจํ ากัดคือตองใชเงินทุนท่ีแข็งแกรงเพ่ือใหสามารถเขาประมูลและสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา นอกจากน้ีกระบวนการ
ดํ าเนินธุรกิจจํ าเปนตองใชเวลาทํ าขอเสนอท้ังเทคนิคและราคา และความเส่ียงท่ีจะชนะหรือแพในการประมูลโครงการ รวม
ท้ังตองอาศัยความสัมพันธอันดีกับลูกคา จึงมีผูใหบริการนอยรายท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจน้ี โดยท่ัวไปจะ
มีผูประมูลโครงการแตละโครงการท่ีมีความสามารถเฉพาะดานแตกตางกันไป ดังน้ันในแตละโครงการจะมีบริษัผูประมูลราย
เดิมๆไมก่ีรายที่มักจะชนะการประมูลไป ดังน้ันจึงเปนโอกาสของสายธุรกิจ SI ท่ีจะเขาไปเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและ
รายไดในอนาคต

3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
เน่ืองจากสายธุรกิจ SI ดํ าเนินงานโดยใหคํ าปรึกษาและรวบรวมระบบใหกับลูกคา ดังน้ันวิธีการจัดหา

ผลิตภัณฑและบริการจึงเปนสวนหน่ึงของข้ันตอนในการทํ างานขั้นตอนที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังน้ี
สายธุรกิจ SI จะทํ าการส่ังซ้ือสินคาท่ีตองรวบรวมใหกับลูกคาเม่ือไดรับการส่ังซ้ือจากลูกคาแลว โดยไมมี

การเก็บสินคาคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ สามารถแบงไดเปนดังน้ี
อุปกรณฮารดแวร อุปกรณฮารดแวรท้ังหมดส่ังซ้ือจากคูคา (Partner) ในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร

สวนกลาง คอมพิวเตอรตั้งโตะ อุปกรณสํ ารองขอมูล เปนตน โดยบริษัทคูคาท่ีสํ าคัญ เชน บริษัท โพเวล คอมพิวเตอร
จํ ากัด บริษัท อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร จํ ากัด เปนตน

ซอฟตแวร หากเปนซอฟตแวรที่เปนตัวแทนจ ําหนายเอง จะจัดหาโดยการติดตอเปนผูแทนของ
ซอฟตแวรน้ันๆโดยจายคาสัญญาการเปนตัวแทนจ ําหนายใหกับบริษัทผูผลิตจากตางประเทศ โดยในปจจุบันมีซอฟตแวรท่ี
สายธุรกิจ SI เปนตัวแทนจํ าหนาย คือ Microsoft และ Ultimus โดยจายคาลิขสิทธ์ิใหกับตางประเทศรอยละ 70 ของตนทุน
สวนคาลิขสิทธิ์ภายในประเทศอีก รอยละ 30 โดยบริษัทฯจัดหาจากบริษัทคูคา ไดแก บริษัท Smart Office Ltd. เปนตน

การใหบริการ มีการใหบริการดวยตนเองหรือมีการใชผูเช่ียวชาญจากผูผลิตรวม รวมถึงการซ้ือบริการ
ตอจากผูใหบริการอ่ืน (Outsource) โดยสายธุรกิจ SI มีปจจัยในการพิจารณาเลือกบริษัทท่ีทํ าซ้ือบริการตอ คือ ราคาและ
ความชํ านาญส ําหรับงานน้ันๆ

สํ าหรับบุคลากรของสายธุรกิจ SI ท่ีผานมามีบุคลากรผูมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณท่ีอยูกับ
บริษัทมาอยางยาวนานและสามารถใหคํ าแนะนํ าและพัฒนาพนักงานรุนใหมๆเพ่ือใหสามารถทํ างานใหกับบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสายธุรกิจ SI สามารถจัดหาบุคลากรไดจากในสายอุตสาหกรรมไอทีทัว่ไปและ
จากการพัฒนาผูสํ าเร็จการศึกษาใหมๆ ในสาขาท่ีเก่ียวของกัน ในปจจุบันมีบุคลากรท้ังส้ินจํ านวน 18 คน โดยบุคลากรมี
ประกาศนียบัตรผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีจากบริษัทเจาของสินคา และผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑจาก IBM นอกจากน้ียัง
มีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ท้ังดานการออกแบบ ดานเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดอกีดวย

โดยทั่วไป การประมูลงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ในข้ันตอนแรกจะตองมีการวางหนังสือค้ํ า
ประกันการประมูลงาน (Bid Bond) เพ่ือทํ าการประมูลงาน หลังจากน้ันเม่ือไดรับการเซ็นสัญญาแลว บริษัทฯจะตองนํ า
หนังสือคํ้ าประกันการรับเงินลวงหนา (Advance Payment Bond) มาค้ํ าประกัน โดยท่ีบริษัทฯจะไดรับเงินประมาณรอยละ
10-15 ของโครงการเพ่ือนํ ามาเปนเงินทุนหมุนเวียน และทางบริษัทฯจะตองวางหนังสือค้ํ าประกันสัญญา (Performance
Bond) เพ่ือรับประกันวาบริษัทฯจะทํ างานจนเสร็จส้ินโครงการ หลังจากท่ีงานเสร็จส้ินแลว บริษัทฯอาจจะตองวางหนังสือค้ํ า
ประกันผลงาน (Retention Bond) เพ่ือรับประกันผลงานตอไปอีกประมาณ 1-2 ป ข้ึนกับความตองการของลูกคา อยางไรก็
ดี ขณะน้ีทางบริษัทฯ มีวงเงินรวมหนังสือคํ้ าประกัน (Letter of Indemnity) จากสถาบันการเงินท้ังส้ิน 70 ลานบาท ทํ าให
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บริษัทฯมีความสามารถในการรับงานไดท้ังปรวมประมาณ 800 ลานบาท  ซ่ึงในอนาคตบริษัทฯอาจขยายวงเงินหนังสือค้ํ า
ประกันไดเพ่ิมเติม เน่ืองจากบริษัทฯ มีประวัติที่ดีมาโดยตลอด

3.2 สายธุรกิจการรวบรวมระบบดานเครือขายสารสนเทศ  (Network Business Department : NW)

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ NW ดํ าเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจใหบริการรวบรวมติดต้ังระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยระบบเครือขายหลักท่ีสายธุรกิจ NW ขาย
และใหบริการสามารถสรุปไดดังน้ี

(ก) เครือขายแลน (Local Area Network ตัวยอคือ LAN) คือ ระบบที่สามารถนํ าเคร่ือง
คอมพิวเตอรหลายเคร่ืองมาเชื่อมตอกันดวยระบบสื่อสารขอมูลเพ่ือใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถสงขาวสารหรือไปรษณียอิ
เลคทรอนิคสถึงกัน โดยท่ี LAN เปนเครือขายจํ ากัดเฉพาะบริเวณ สวนมากเปนเครือขายของคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกันใน
ระยะท่ีไมไกลกันมากนัก เชน ภายในอาคาร มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานขนาดเล็กจะใชเครือขายคอมพิวเตอรประเภทน้ี
ภายในหนวยงาน

(ข) เครือขายแวน (Wide Area Network ตัวยอคือ WAN) คือ เครือขายบริเวณกวาง โดยท่ัวไปเปน
เครือขายที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอรของสํ านักงานหรือหนวยงานตางๆเขาดวยกันไมวาจะมีพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยูในจังหวัดเดียวกัน
หรือตางจังหวัดกัน เชน ระบบเครือขายของธนาคารท่ีมีสาขาท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด เปนตน

รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ NW

ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบ คณุสมบัติ
ALCATEL Omni Switch 7000/8000 อุปกรณกระจายสัญญาณ

AMP สาย Fiber Optic
สาย UTP
สาย STP
สาย Coaxial

อุปกรณสายสัญญาณ

3COM Switch
HUB

อุปกรณกระจายสัญญาณ

สายธุรกิจ NW มีพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการติดต้ังระบบเครือขายเปนอยางดี นอก
จากน้ีสายธุรกิจ NW ไดรับความไววางใจใหติดต้ังระบบเครือขายในโครงการท่ีสํ าคัญและสรางช่ือเสียงใหกับสายธุรกิจ NW
ในชวงท่ีผานมาโดยมีตัวอยางโครงการท่ีสํ าคัญดังน้ี

ช่ือโครงการ หนวยงาน มูลคาโครงการ (ลานบาท) ป พ.ศ.
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 8.1 2545

LAN Switch Layer 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5 2545
ระบบเครือขาย Gigabit มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6.2 2542
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นอกจากงานใหบริการออกแบบติดตั้งระบบเครือขายแลว สายธุรกิจ NW ใหบริการหลังการขาย โดยท่ัว
ไปจะรับประกันระบบเครือขายเปนเวลา 1 ป โดยแบงการบริการออกเปน 2 แบบคือ ใหบริการตอเม่ือเกิดปญหาทางดาน
ระบบกับทางลูกคา (Corrective maintenance) และ ใหบริการตรวจเช็คระบบ ทุกๆ 3 เดือน (Preventive maintenance)
เชนเดียวกับสายธุรกิจ SI

ทั้งน้ีลักษณะขั้นตอนการทํ างานจะเปนลักษณะเดียวกับการทํ างานของสายธุรกิจ SI เพียงแตเปล่ียนผลิต
ภัณฑเปนเครือขายคอมพิวเตอรเทาน้ัน

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

ทางสายธุรกิจ NW ไดรับการแตงตัง้ใหเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
เชน อุปกรณเครือขายของ Alcatel และ 3COM อุปกรณสายสัญญาณของ AMP นอกจากน้ันยังเปนตัวแทนจํ าหนาย
(Reseller) อุปกรณเครือขายของ CISCO ซึ่งสินคาของบริษัทฯมีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับอยางสูงจากลูกคา  สายธุรกิจ NW
มีจุดเดนในการสรางความแตกตางในการใหบริการ โดยสามารถแกปญหาและสรางทางออกใหกับลูกคาโดยอาศัยประสบ
การณของทีมงานท่ีไดรับมาตรฐานจากผูผลิตเปนผูพัฒนาสินคาไดเปนอยางดี จึงถือเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน นอก
จากน้ีสายธุรกิจ NW มีทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจาก ISD ซ่ึงเปนบริษัทยอยชวยสนับสนุนในกรณีที่โครงการตองการ
ซอฟตแวรแบบเฉพาะเจาะจงและชวยใหสามารถใหบริการไดสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะ

(2) ดานพนักงาน
สายธุรกิจ NW เนนทมีงานท่ีมีประสิทธิภาพและไดรับประกาศณียบัตรผูเช่ียวชาญดาน

ระบบเครือขายและอุปกรณเครือขายจากผูผลิตระบบเครือขายท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดแก Alcatel และ 3COM โดยให
พนักงานทุกคนมีการติดตามเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขาย เพ่ือนํ าความรูใหมๆ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบใหแกลูก
คาอยางสมํ่ าเสมอเพ่ือท่ีจะสามารถนํ าเสนอทางออกใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด

(3) การบริหารตนทุนการขาย
ทางสายธุรกิจ NW เนนการบริหารตนทุนการขายและการใหบริการเพ่ือใหไดเปรียบใน

เชิงการแขงขันโดยยังรักษาคุณภาพสินคาและการบริการใหไดตามมาตรฐานโลก โดยที่บริษัทฯไดรับการแตงต้ังใหเปนตัว
แทนของ Alcatel ในระดับ Premium Partner ทํ าใหไดรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกกวาตัว
แทนจํ าหนายท่ัวไป นอกจากน้ันยังเนนการบริหารความสัมพันธกับคูคารายอื่นเพ่ือใหสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีต่ํ า ทํ า
ใหสายธุรกิจ NW สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนได

(4) การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
สายธุรกิจ NW จัดสรรพนักงานใหดูแลลูกคาแตละกลุมอยางท่ัวถึงโดยสามารถใหความ

สะดวกและบริการตอบคํ าถามแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว การจัดสรรพนักงานเพ่ือดูแลลูกคาในแตละกลุมดังกลา
วจะชวยสรางความม่ันใจใหกับคูคาในการใชบริการของสายธุรกิจ NW อยางตอเนื่อง ทํ าใหสายธุรกิจ NW มีโอกาสไดรับ
งานซ้ํ าจากลูกคารายเดิมในปตอๆไป

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจํ าหนาย
ทางสายธุรกิจ NW มีการกํ าหนดกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ สถาบันการศึกษาซ่ึงเปนท้ัง

หนวยงานในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยรายไดสวนใหญมาจากกลุมสถาบันการศึกษาเน่ืองจากเปนตลาด
ท่ีมีความตองการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและโดยท่ัวไปจะเปนผูเร่ิมใชเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ นอกจากน้ีสถาบันการศึกษา
ยังมีการขยายการใชงานตลอดเวลา  รวมถึงมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง โดยท่ีผานมาสายธุรกิจ NW ไดใหบริการกับสถาบันการ



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 25

ศึกษาหลายโครงการ ทํ าใหสามารถนํ าผลงานจากสถานศึกษาเพ่ือนํ ามาเปนแนวทางในการวางระบบเครือขายใหกับลูกคา
รายอื่น เชน หนวยงานราชการและองคกรเอกชนอ่ืนๆ โดยจะเนนเฉพาะหนวยงานขนาดใหญ ซ่ึงเปนกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
สายธุรกิจ NW มุงเนนเน่ืองจากเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพการส่ังซ้ือและการติดต้ังระบบเครือขาย และมีการต้ังงบประมาณ
ในแตละปชัดเจน โดยมีรายไดในป 2545 แบงตามกลุมลูกคาดังตาราง

กลุมลูกคา รอยละ
ราชการ 75
รัฐวิสาหกิจ 12.5
ภาคเอกชน 12.5
รวม 100.0

ในป 2544  สายธุรกิจ NW ไดเขารวมประกวดราคาโครงการรวมถึงการขายตรงท้ังส้ิน 5 โครง
การ มูลคา 30 ลานบาท ในจํ านวนน้ีไดเขาทํ าโครงการท้ังส้ิน 2 โครงการ มูลคารวม 10 ลานบาท สวนในป 2545 มีการเขา
ประกวดราคาโครงการรวมถึงการขายตรงท้ังส้ิน 12 โครงการ มูลคา100 ลานบาท ประมูลไดทั้งสิ้น 6 โครงการ มูลคา 40
ลานบาท

โดยทั่วไปงานทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทางสายธุรกิจ NW จะเขาไปทํ าการประกวด
ราคา สวนกลุมลูกคาภาคเอกชนจะใชทีมงานขายตรง โดยใชกลยุทธสงทีมงานขายเขาไปขายแบบนํ ารอง (pre-sale) โดย
จะเขาไปแนะนํ าลูกคาเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑทางดานเทคนิคและเนนการใหความรูโดยตรงกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหลูกคา
เขาใจในประโยชนของการนํ าผลิตภัณฑไปใชรวมถึงเห็นความสํ าคัญในการใชระบบเครือขายดังกลาวใหเกิดประโยชนตอ
องคกรซ่ึงจะเปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือในธุรกิจดวย จากน้ันจะสงตัวแทนขาย (Sale) ไปทํ าการเจรจาตอรองทางดาน
ราคาและสรุปราคาในการทํ าโครงการ

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
เน่ืองจากเทคโนโลยีกํ าลังเขามามีบทบาทในการท ํางานมากข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต การ

ติดตอสื่อสาร สงขอมูลตางๆท้ังภายในองคกรและระหวางองคกรมีมากข้ึน ดังน้ันท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงใหความ
สํ าคัญในการลงทุน ติดตั้ง และขยายระบบเครือขายอยูตลอดเวลาเพ่ือรองรับกับการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจะเห็นตัวอยางได
จากนโยบายรัฐบาลสนับสนุนดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน ทํ าใหเกิดความตองการอยางสูงใน
การติดตั้งระบบโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีมูลคาตลาดรวมอุปกรณเครือขายเติบโตในอัตราเฉล่ียรอยละ 16.0
ในป 2545 และ คาดวาจะขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตรารอยละ 20 ในป 2546 นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะตลาดบริการ
จัดการเครือขาย ทางบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ดาตา คอรปอเรชั่น ประเทศไทย (IDC) คาดวามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึง
ป 2549 ประมาณรอยละ 32.19 โดยการลงทุนท่ีทํ าใหอุปกรณเครือขายโตน้ันประกอบดวยระบบสํ ารองขอมูล (Storage)
ระบบเครือขายเพ่ือรองรับการกาวสูรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส (e-Goverment) ซ่ึงจัดเปนลูกคารายใหญท่ีสุดโดยมีสวนแบงราว
รอยละ 30-40 โดยมงีบประมาณการใชจายดานไอทีกวา 10,000 ลานบาท และ ระบบเครือขายในหนวยงานภาคเอกชน
โดยเฉพาะหนวยงานทางดานธนาคารและประกันภัย
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มูลคาตลาดรวมอุปกรณเครือขาย
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ท่ีมา: บรษิทั อินเตอรเนชั่นแนล ดาตา คอรปอเรชั่น ประเทศไทย (IDC)

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

ในป 2544 สายธุรกิจ NW มีการนํ าเขาสินคาจากตางประเทศในอัตราสวนรอยละ 60 และส่ังซ้ือสินคาใน
ประเทศในอัตราสวนรอยละ 40 สวนป 2545 มีการนํ าเขาสินคาจากตางประเทศในอัตราสวนรอยละ 80 และส่ังซ้ือสินคาใน
ประเทศในอัตราสวนรอยละ 20 โดยสินคาท่ีส่ังซ้ือจากตางประเทศ คือ เครือขายขนาดใหญและBackbone Switch จาก
บริษัท Alcatel Internetworking, Inc สวนสินคาท่ีเหลือส่ังซ้ือภายในประเทศจากบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส จํ ากัด และบริษัท Tyco Electronics (Thailand) Limited ในสวนการจัดหาผลิต
ภัณฑน้ันจะทํ าการจัดหาเม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาเม่ือลูกคาสงคํ าส่ังซ้ือเรียบรอยแลวเทาน้ัน ทํ าใหสายธุรกิจ NW ไมตองมีการ
เก็บสินคาคงคลัง โดยในปจจุบันมีบุคลากรท้ังส้ินจํ านวน 7 คน

3.2.4! สัญญาสํ าคัญที่เกี่ยวของในการดํ าเนินธุรกิจการรวบรวมระบบดานเครือขายสารสนเทศ

(1) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท Tyco Electronics
(Thailand) Limited

บริษัท บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
คูสัญญา   บริษัท Tyco Electronics (Thailand) Limited
สัญญาเลขที่  ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 ตุลาคม 2545
ระยะเวลาของสัญญา 1 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ถาฝายใดฝายหน่ึงไมแจงเอกสารยกเลิก
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1. เปนสัญญาแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายสินคา AMP Net connect product

 2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน
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(2) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท Alcatel Internetworking, Inc
บริษัท บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
คูสัญญา   บริษัท Alcatel Internetworking, Inc
สัญญาเลขที่  ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 8 กุมภาพันธ 2545
ระยะเวลาของสัญญา สัญญาจะตอโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง
คาตอบแทน ไมมี

   สาระสํ าคัญ 1. เปนสัญญาแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายสินคาของ Alcatel ภายใน e-Networking Division
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

3.3 สายธุรกิจการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร (Authorized Replicator Business Department: ARBD)

3.3.1 รายละเอียดผลิตภัณฑหรือบริการของสายธุรกิจ
สายธุรกิจ AR ดํ าเนินงานภายใตบริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรใหกับ Microsoft

ประเภทรับจางผลิต OEM (การผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของ Microsoft ในท่ีน้ีคือ บริษัทฯเปนผูจัดหาวัตถุดิบ จัดทํ าบรรจุหีบหอ
และปดฉลากกันปลอมเทาน้ัน สวนการลงโปรแกรมใสแผนซีดีน้ัน บริษัทฯตองนํ าไปใหโรงงานท่ีไดรับอนุญาตจาก
Microsoft USA เปนผูลงโปรแกรมใสแผนซีดีเน่ืองจากบริษัทฯไมมีเคร่ืองจักรในการลงโปรแกรมใสแผนซีดี) โดยผลิตซ้ํ า
ซอฟตแวรใหกับผูประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอรที่มีการติดตั้งซอฟตแวรในเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมใหแกลูกคาทั่วไป 
ปจจุบันทางสายธุรกิจ AR เปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรใหกับ Microsoft แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย นอกจากน้ีทางสาย
ธุรกิจ AR ยังรับผลิตซ้ํ าซอฟตแวร  เชน ซอฟตแวรประยุกต Datafile ท่ีพัฒนาจากบริษัทท่ีเก่ียวของกันคือ ISD อีกดวย

นอกจากการบริการรับจางผลิตซ้ํ าซอฟตแวรใหกับลูกคาแลว สายธุรกิจ AR ยังใหบริการทางดานงาน
พิมพเคร่ืองหมายหรือตราสินคาบนวัตถุผิวโคง เชน แปนพิมพคียบอรด แกวหรือพลาสติก ตามท่ีลูกคากํ าหนด และให
บริการทํ าซ้ํ าโปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5 น้ิว เชน แผนไดรฟเวอร (driver) เปนตน

3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
เน่ืองจากสัดสวนรายไดของทางสายธุรกิจ AR ในป พ.ศ. 2545 สวนใหญมาจากการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร

ของ Microsoft คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 96 ในขณะท่ีการทํ าซ้ํ าซอฟตแวรจาก ISD งานพิมพเคร่ืองหมายหรือตราสินคา
บนวัตถุผิวโคง และการทํ าซ้ํ าโปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5 น้ิว รวมกันมีสัดสวนรายไดเพียงรอยละ 4 ดังน้ันทาง
สายธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุงเนนงานทางดานการผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของ Microsoft เปนหลัก โดยเนนการผลิต
ไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่ลูกคากํ าหนด นอกจากน้ีสายธุรกิจ AR ไดจัดใหมีข้ันตอนการทํ างานอยาง
เปนระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติท่ีไดมาตรฐาน และมีการจัดทํ าแบบประเมินความพึงพอใจ
จากลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ โดยโรงงานท่ีผลิตเปนโรงงานท่ีไดมาตรฐานผานการตรวจสอบจาก Microsoft โดยตรง

3.3.2.1 การตลาด
กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

สายธุรกิจ AR เนนการใหบริการผลิตสินคาและการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง โดยทางสาย
ธุรกิจ AR ไดรับใบรับรองดานคุณภาพคือ ISO 9002 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 ซ่ึงเปนมาตรฐานของ NAC (National
Accreditation Council) และ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) โดยเปนการรับรองมาตรฐานในดานการ
ผลิตซ้ํ าซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิและดานวัสดุหีบหอ (Duplication of license software and computer packing accessories)
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ทางสายธุรกิจ AR มีการสํ ารวจระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction
Level) ทุกป โดยทํ าแบบสอบถามไปถึงลูกคาโดยตรงเพ่ือใหคะแนนในหัวขอตางๆท่ีทางสายธุรกิจ AR คาดวาเปนปจจัย
สํ าคัญ เชน คุณภาพสินคา ราคา การจัดสงและการใหบริการ เปนตน เพ่ือนํ าขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด

เน่ืองจากสายธุรกิจ AR ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของ Microsoft ซ่ึง
จะตองขายใหกับลูกคาตามท่ี Microsoft USA. เปนผูกํ าหนดใหเทาน้ัน โดย Microsoft USA จะเปนผูมอบหมายนโยบายให
กับ Microsoft Corporation ประเทศไทยซ่ึงเปนตัวแทนในประเทศเพ่ือใหเปนผูกํ าหนดนโยบายทางดานการทํ าการตลาด
สํ าหรับผลิตภัณฑใหม รวมถึงการปรามปราบซอฟตแวรทีผิ่ดกฎหมายอีกทอดหน่ึง ดังน้ันนโยบายการตลาดสวนใหญจะถูก
กํ าหนดโดย Microsoft เปนหลัก โดยหากในปใดทาง Microsoft มีนโยบายการปราบปรามซอฟตแวรละเมดิลิขสิทธ์ิอยาง
เขมงวด ก็จะสงผลใหรายไดของสายธุรกิจโตตามไปดวย ในขณะเดียวกันหากทาง Microsoft มีผลิตภัณฑหรือรุนสินคาที่
ออกใหม ทางสายธุรกิจ AR ก็จะไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรเหลาน้ัน ทํ าใหสายธุรกิจ AR สามารถผลิต
ผลิตภัณฑไดหลากหลายและมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเมื่อปลายป พ.ศ. 2544 ทาง Microsoft Corporation ประเทศไทย ได
ออกผลิตภัณฑใหมในตระกูล Windows XP เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน

(2) ดานการลดตนทุนการผลิต
บริษัทมีการดํ าเนินงานตามมาตรฐานท่ีทาง Microsoft USA. กํ าหนด ในป พ.ศ. 2545 มี

ปริมาณของเสียในระดับปกติที่ 1,400 PPM (1,400 ชิ้นตอ 1,000,000 ชิ้น) ซ่ึงของเสียในการผลิต เชน กาวเปอนบนแผน
ซีดี หรือ ฉลากกันปลอมหรือบรรจุภัณฑไมสมบูรณ เปนตน และในป พ.ศ. 2546 มีเปาหมายท่ีจะลดของเสียลงใหต่ํ ากวา
1,000 PPM โดยการอบรมพนักงานใหปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกวิธี ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิตท่ีสํ าคัญดวย

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจํ าหนาย
สํ าหรับซอฟตแวรของ Microsoft ทางสายธุรกิจ AR จะจํ าหนายใหเฉพาะลูกคาท่ี Microsoft

USA. เปนผูกํ าหนดใหเทาน้ัน โดยแบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ
(1) DSP (Delivery Service Partner) คือบริษัทท่ีเปนตัวแทนกระจายสินคาของ Microsoft

USA. ซ่ึงในประเทศไทยมี 2 บริษัท โดย DSP เหลาน้ีจะขายสินคาใหกับกลุมลูกคาหลัก 2 กลุมคือ กลุมบริษัทผูผลิต
คอมพิวเตอรในประเทศ (PC OEMers) ที่ไมไดซ้ือลิขสิทธิ์โดยตรงกับ Microsoft USA และกลุมองคกรตางๆที่ตองการ
ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองของ Microsoft โดยในป 2545 สายธุรกิจ AR มีสัดสวนรายไดจาก DSP รอยละ 99

(2) บริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร ในประเทศ (PC OEMers) ที่ไดซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ
Microsoft USA. ซ่ึงในปจจุบันมีลูกคาท่ี Microsoft USA. เปนผูกํ าหนดจํ านวน 1 บริษัท  โดยในป 2545 มีสัดสวนรายได
จากลูกคากลุมน้ีเพียงรอยละ 1

สวนซอฟตแวร Data file ท่ีผลิตใหกับ ISD น้ัน จัดจํ าหนายผานบริษัทไอที ดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด
ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยทางบริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด จะนํ าไปจัดจํ าหนายผานรานคาท่ัวประเทศประมาณ 1,500 แหง
ตอไป

สวนงานดานการพิมพเคร่ืองหมายหรือตราสินคาบนวัตถุผิวโคง สวนใหญเปนการใหบริการกับ
กลุมของลูกคา Microsoft เชน งานการพิมพตัวหนังสือภาษาไทยลงบนแปนพิมพ เปนตน นอกจากน้ีอาจจะมีลูกคาเพ่ิมเติม
คือ ผูผลิตเคร่ืองภายในประเทศท่ีตองการพิมพตราสินคาของตัวเอง ในสวนการทํ าซ้ํ าโปรแกรมลงแผน diskette ขนาด 3.5
น้ิว เปนการใหบริการกับกลุมลูกคาท่ัวไป โดยไมมีกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง
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3.3.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต ของ Microsoft เปนสินคาท่ีมีผูใชงานสูงสุดใน

ตลาดซอฟตแวรของประเทศไทยและเน่ืองจากทางสายธุรกิจ AR ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของ
Microsoft USA. เพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังน้ันคูแขงซ่ึงเปนสินคามีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตองจาก Microsoft ถือวามีนอยมาก
จะมีเพียงผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรประเทศสิงคโปรที่ไดรับอนุญาตจาก Microsoft USA. คือ บริษัท International Press
Softcom Limited และ Mentor Media Limited แตสายธุรกิจ AR จะมีความไดเปรียบทางดานสถานที่ตั้งโรงงานผลิตที่อยู
ในประเทศไทยทํ าใหไมตองเสียคาขนสงจากตางประเทศและไมมีคาภาษีอากรสํ าหรับการนํ าเขาจากตางประเทศ บริษัทฯมี
คูแขงทางออมที่สํ าคัญ คือ ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงมีราคาที่ถูกกวาและครองสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 77

สวนซอฟตแวรประยุกต Data file เปนซอฟตแวรท่ีถูกกฎหมาย และมีราคาไมแพงจะมีการแขง
ขันกับซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิเชนกัน ซ่ึงแนวโนมในอนาคตหากทาง ISD ซ่ึงเปนบริษัทในกลุมสามารถพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกตสํ าหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางมากข้ึนในราคาต่ํ าแลว นอกจากจะสามารถเขาไปดึงสวนแบงการตลาดของ
ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิไดมากขึ้นแลว จะทํ าใหทางสายธุรกิจ AR สามารถใหบริการผลิตซ้ํ าซอฟตแวรกับทาง ISD มาก
ข้ึนดวยหากสามารถเจรจาตกลงดานธุรกิจไดในราคาท่ียุติธรรม

แนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร
จากการที่ซอฟตแวรที่ผลิตซํ ้าเปนซอฟตแวรของ Microsoft ท้ังระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร

ประยุกต ซ่ึงผลิตใหกับ OEMERS และ DSP โดยตรง เปนซอฟตแวรท่ีครองสวนแบงการตลาดอันดับหน่ึง ดังน้ันการ
พิจารณายอดขายซอฟตแวรจึงสามารถพิจารณาไดจากยอดขายของจํ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จํ าหนายในประเทศเปน
หลัก โดยหากพิจารณาจากมูลคาการขายพีซีในเมืองไทยในป 2545 พบวามีมูลคาตลาดรวมอยูท่ี 800,426 เคร่ืองหรือคิด
เปนมูลคา 49,643 ลานบาท คิดเปนอตัราการขยายตัวในดานจํ านวนเคร่ืองรอยละ 18.8 จากป 2544 สวนในป 2546
บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล ดาตา คอรปอเรชั่น ประเทศไทย  (IDC) คาดการณวามูลคาตลาดรวมของพีซีในเมืองไทยจะเพ่ิม
ขึ้นเปน 958,440 เคร่ืองคิดเปนมูลคากวา 56,192 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโตในดานจํ านวนเคร่ืองในอัตรารอยละ
13.2 นอกจากน้ี ทางไอดีซีไดประมาณการเติบโตเฉล่ียของตลาดคอมพิวเตอรสวนบุคคลในป 2544-2549 เฉลี่ยอยูที่รอยละ
8 อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบเคร่ืองท่ีประกอบในประเทศกับในตางประเทศปจจุบันมีสัดสวนอยูท่ี 65 ตอ 35 แตในป
2546 ทางไอดีซีคาดการณวาสัดสวนดังกลาวจะเปล่ียนไปโดยเคร่ืองท่ีประกอบในประเทศจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนมากกวารอย
ละ 70 ซ่ึงจะเปนผลดีกับสายธุรกิจ AR ท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดขายซอฟตแวรติดต้ังสํ าหรับผูประกอบการคอมพิวเตอรใน
ประเทศไดมากขึ้น นอกจากน้ีในปท่ีผานมาทางการไดมีมาตราการในการปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงครองสวน
แบงการตลาดกวารอยละ 77 ทํ าใหซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธดังกลาวลดลงอยางมีนัยสํ าคัญซ่ึงจะสงผลดีตอตลาดซอฟตแวร
และธุรกิจผลิตซ้ํ าซอฟตแวรของสายธุรกิจ AR โดยรวม

3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ทางสายธุรกิจ AR เปนผูรับจางผลิตซ้ํ าซอฟตแวรใหกับ Microsoft USA และบริษัทยอยคือ ISD โดยมี

ขั้นตอนการท ํางานและการจัดหาผลิตภัณฑดังน้ี
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          1      2

Microsoft  /  ISD                 สายธุรกิจAR                         โรงงานทีไ่ดรับการแตงต้ังจาก Microsoft

    3
4
      ลูกคาของสายธุรกิจ AR

1. Microsoft USA หรือ ISD เปนผูสงโปรแกรมตนฉบับใหกับทางสายธุรกิจ AR และทางสายธุรกิจ
AR เปนผูจัดหาวัตถุดิบสวนตางๆท่ีเหลือ เชน แผนซีดี ฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) กลอง
พลาสติก และหีบหอ เปนตน เพ่ือประกอบเปนโปรแกรมสํ าเร็จรูปตามความตองการของลูกคา

2. สายธุรกิจ AR เปนผูจัดสงโปรแกรมใหโรงงานประเทศสิงคโปรท่ีไดรับอนุญาตจาก Microsoft USA
หรือโรงงานที่ ISD ไววางใจเปนผูลงโปรแกรมใสแผนซีดีและทํ าซ้ํ า

3. โรงงานสงสินคากลับมาท่ีสายธุรกิจ ARเพื่อท ําหีบหอ และตรวจสอบคุณภาพกอนสงสินคาใหลูกคา
4. สายธุรกิจ AR สงโปรแกรมสํ าเร็จรูปใหกับลูกคา

ปจจุบันโรงงานการผลิตซ้ํ าซอฟตแวรต้ังอยูบนถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เปนอาคารพาณิชย 1
คูหา 4 ชั้น โดยมีชุดสายการผลิตส่ังซ้ือโดยตรงจาก Microsott USA. คือ เคร่ืองพิมพ MOO/POD (Microsoft OEM online/
Print on Demand) จํ านวน 1 สายการผลิต

สวนเคร่ืองที่สั่งซ้ือในประเทศ ไดแก เคร่ืองอบหอสินคาจํ านวน 2 เคร่ือง เครื่องทํ าซ้ํ าโปรแกรมลงแผน
Diskette ขนาด 3.5 น้ิว จํ านวน 3 เคร่ือง และเคร่ืองสกรีนบนวัตถุผิวโคง 1 เคร่ือง โดยมีบุคลากรในสายธุรกิจ AR ทั้งหมด
10 คน มีกํ าลังการผลิตซอฟตแวรและปริมาณการผลิตจริงดังแสดงในตาราง

หัวขอ ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545
กํ าลังการผลิต (จํ านวนแผน) 80,000 80,000 132,000 184,800
ปริมาณการผลิตจริง (จํ านวนแผน) 57,891 59,343 74,395 137,500

สํ าหรับนโยบายการผลิตท่ีสํ าคัญ คือ เมื่อไดรับคํ าสั่งซื้อของผูแทนจํ าหนายท่ีไดรับการแตงต้ังจาก
Microsoft USA. หรือจาก ISD แลวจึงจะทํ าการผลิต และทํ าการจัดสงภายใน 2 วันสํ าหรับสินคาท่ีมีสายการผลิตอยูแลว
สวนสินคาที่ไมมีสายการผลิต เชน ผลิตภัณฑใหมจะกํ าหนดเสร็จภายใน 7-14 วัน

การจัดหาวัตถุดิบ จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ วัตถุดิบคุณภาพระดับสงูปองกันการปลอมแปลง
ตองสั่งซื้อจากผูขายที่ Microsoft USA. เปนผูกํ าหนดใหเทาน้ัน ไดแก

• ! แผนซีดี มีการสั่งซ้ือจากบริษัท 3 บริษัท คือ บริษัทท่ีประเทศสิงคโปร 2 บริษัท และส่ังซ้ือใน
ประเทศไทย 1 บริษัท

• ! ฉลากแสดงสิทธ์ิกันปลอม (Certificate of Authenticity) มีการส่ังซ้ือจาก 2 บริษัท ซึ่งตั้งอยูที่
ประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษ

สวนวัตถุดิบท่ีไมจํ าเปนตองซ้ือจากผูผลิตท่ี Microsoft USA กํ าหนด ไดแก ส่ิงพิมพและหีบหอ โดยจะส่ัง
ซ้ือจากภายในประเทศไทย โดยมีสัดสวนตนทุนของวัตถุดิบในป พ.ศ. ป 2542-2545  แสดงดังตารางดานลาง
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(หนวย: รอยละ)
วัตถุดิบ ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545

ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม+แผนซีดี+สิ่งพิมพ
เชน แผนพับ คูมือ

88 90 92 95

อื่นๆ 12 10 8 5
รวม 100 100 100 100

ทั้งนี้ สัดสวนของการซ้ือวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบในตางประเทศและในประเทศ ป พ.ศ. ป 2542-2545
เปนดังน้ี

(หนวย: รอยละ)
แหลงท่ีมาวัตถุดิบ ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545
ตางประเทศ 82 77 69 67
ในประเทศ 18 23 31 33
รวม 100 100 100 100

หมายเหตุ สดัสวนการพึง่พาวตัถุดบิจากตางประเทศในป 2544 และ ป 2545 แมมีสัดสวนที่ลดลง แตหากคิดในเชิงปริมาณการนํ าเขาแลวใกล
เคยีงกบัป 2543 สาเหตุที่สัดสวนลดลงเนื่องจากอัตราภาษีลดลงตามขอตกลงและเงื่อนไขขององคการคาโลก (WTO) และ AFTA สงผลใหสัดสวน
มลูคาวตัถุดิบจากตางประเทศลดลงไปดวย

3.3.4 สัญญาสํ าคัญที่เกี่ยวของในการดํ าเนินธุรกิจการผลิตซ้ํ าซอฟตแวร
(1) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท MICROSOFT LICENSING,

INC
บริษัท บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
คูสัญญา บริษัท MICROSOFT LICENSING, INC
สัญญาเลขที่ A520-5000023717
วันเริ่มตนของสัญญา 1 กุมภาพันธ 2546
ระยะเวลาของสัญญา ส้ินสุดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาหรือ 30 มิถุนายน 2547
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1. เปนผูผลิตเฉพาะสินคาประเภท OEMer ไดแก ซอฟตแวรปฏิบัติการและ

ซอฟตแวรประยุกตโดยขายภายในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอ
เชียแปซิฟก ยกเวนประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแสนด และอินเดีย สวนการ
ขายวัตถุดิบสามารถขายใหกับผูผลิตประเภทเดียวกันในตางประเทศได

2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน

3.4 สายธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Business Department: GIBD)

3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ GI ดํ าเนินธุรกิจภายใตบริษัท IRCP โดยประกอบธุรกิจจัดจํ าหนายซอฟตแวรระบบภูมิสาร

สนเทศ (Geoinfomatic System) และซอฟตแวรผลิตแผนท่ีอัตโนมัติดวยวิธีภาพคณิต (Digital Photogrammetry
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Workstation) จากประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ตามลํ าดับ โดยท้ังประเทศอเมริกาและประเทศรัสเซียเปนผูนํ า
เทคโนโลยีดานอวกาศของโลก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของสายธุรกิจ GI สามารถรองรับระบบงานเชิงพ้ืนท่ีทุกสาขา โดยสามารถ
นํ าเสนอผลงานดวยภาพจํ าลองภูมิประเทศ 3 มิติในลักษณะพลวัต (Interactive 3D Flight Simulation) ไดอยางสวยงาม
ซ่ึงเปนประโยชนอยางย่ิงในการสํ ารวจภูมิประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาแบบจํ าลองการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน
การตดัสินใจของผูบริหาร (Decision Support System) ในการวางแผนและกํ าหนดนโยบายไดอยางเหมาะสม โดยระบบ
งานเชงิพ้ืนท่ีสามารถแบงไดเปน 6 สาขาหลัก ดังน้ี

1.! การสํ ารวจรังวัด การผลิตแผนท่ีทุกมาตราสวนจากรูปถายทางอากาศ  การผังเมือง  ระบบแผนที่
ภาษี  ระบบแผนที่เลือกตั้ง การจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การทองเที่ยว แผนที่แหลงโบราณคดี
และศิลปวัฒนธรรม

2.! การแปลความภาพถายดาวเทียมระบบเลนสและระบบเรดารเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรณี และระบบเตือนภัยธรรมชาติ

!3. การใชประโยชนท่ีดิน ดานการเกษตรและชลประทาน
4. การคมนาคมขนสง
!5. การประกันภยั
6.! ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และการสาธารณสุข

โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการพัฒนาใหรวมขีดความสามารถหลายดานเขาไวในผลิตภัณฑเดียวกัน 
ไดแก

• ! ความสามารถทางดานภูมิศาสตร (GI)  สามารถรองรับขอมูลเชิงพ้ืนท่ีไดทุกชนิดโดยไมมีขีดจํ ากัด
ในเร่ืองขนาดและมาตราสวน เชน แผนที่ภูมิประเทศ รูปถายทางอากาศ ขอมลูภาพถายดาวเทียม
เปนตน

• ! ระบบการสํ ารวจระยะไกล (Remote Sensing System) สามารถรองรับขอมลูภาพถายดาวเทียม
สํ ารวจระยะไกลทัง้ระบบเลนส, ระบบ Hyperspectral และระบบเรดารซ่ึงถายภาพทะลุเมฆได

• ! ระบบนํ ารองดวยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) สามารถรับขอมูลคาพิกัดจาก
เครื่องมือหาคาพิกัดดวยดาวเทียม GPS และแสดงผลตํ าแหนงในขณะเคล่ือนท่ีดวยสัญลักษณ
ตาง ๆ ในลักษณะพลวัต

• ! ระบบออกแบบผลิตแผนที่ (Cartographic Design) สามารถสรางแบบพิมพตนฉบับ ซ่ึงกํ าหนดรูป
แบบตัวอักษร True Type Font ตาง ๆ ในลักษณะ WYSIWYG และสามารถสรางสัญลักษณแผนท่ี
(Cartographical Symbology) เพ่ือการผลติแผนท่ีอยางถูกตองสวยงามและกํ าหนดมาตราสวน
แผนท่ีตาง ๆ ไดตามตองการ

• ! ระบบจัดการฐานขอมูล RDBMS (Relational Database Management System) มีระบบจัดการ
ฐานขอมูลในลักษณะตาราง Spreadsheet ซ่ึงไมจํ ากัดจํ านวนระเบียน และสามารถประมวลผลเชิง
สถิติไดโดยเลือกขอมูลเชิงปริมาณจากตาราง Spreadsheet ไปสรางแผนภูมิสถิติ (Statistical
Chart) ได
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รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ GI

ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบของผลิตภัณฑ คณุสมบัติ
TNTmips ระบบภูมิสารสนเทศสํ าหรับองคกรทกุขนาด
TNTedit ระบบภูมิสารสนเทศสํ าหรับนํ าเขาแกไขขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
TNTview ระบบภูมิสารสนเทศส ําหรับนํ าเสนอผลงาน 2 มิติ

TNTsim3D ระบบภูมิสารสนเทศส ําหรับนํ าเสนอผลงาน 3 มิติ
TNTatlas ระบบภูมิสารสนเทศส ําหรับผลิตส่ือบนแผน CD
TNTlite ระบบภูมิสารสนเทศสํ าหรับใชในการฝกอบรม
TNTlink ระบบเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่จํ านวนมากเขาดวยกัน
TNTsdk ระบบพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงานตามตองการ

Special Academic
Licenses

ระบบภูมิสารสนเทศส ําหรับสถาบันการศึกษา

Microimages

TNTserver ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขาย WWW
Photomod Windows/Unix Version ระบบผลิตแผนท่ีจากรูปถายทางอากาศและดาวเทียม

นอกจากเปนตัวแทนจํ าหนายซอฟตแวรภูมิสารสนเทศแลว สายธุรกิจ GI ยังใหบริการเปนท่ีปรึกษาใน
การออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใหบริการและเปนท่ีปรึกษาในดานตางๆ เชน การพัฒนาโครงการ
การสํ ารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนาม การจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมท้ังรับจางผลิตแผนท่ีอยางครบวงจร
โดยมีทีมงานผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางดานแผนที่กวา 10 ป โดยในป 2545 สายธุรกิจ GI ไดใหบริการกับหนวยงาน
สํ าคัญ ๆ หลายหนวยงาน จนทํ าใหลูกคาเกิดความไววางใจใชบริการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยมีตัวอยางโครงการ
ดังน้ี

หนวยงาน มูลคาโครงการ (ลานบาท)
กรมอิเล็คทรอนิคส ทหารเรือ 5.5
สํ านักนายกรัฐมนตรี 3.6
บริษัทฟูจิโฟโตฟลม ประเทศไทย จํ ากัด 3.0
สํ านักวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม 0.9

ข้ันตอนการใหบริการของสายธุรกิจ GI ธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ มีดังตอไปน้ี
1. ใหคํ าแนะนํ าปรึกษากับลูกคาเพ่ือสํ ารวจความตองการเบ้ืองตนและสภาพขอเท็จจริง ตลอดจน

พิจารณาความเปนไปไดในการสรางโครงการ
2. คัดเลือกแบบจํ าลองการวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพ่ือนํ ามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับระบบงานของ

ลูกคา
3. ออกแบบโครงสรางของระบบงานรวมทั้งแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและ

โปรแกรมประยุกตใชงานซึ่งสามารถทํ างานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. จัดเตรียมตัวอยางขอมูลซ่ึงสอดคลองกับแนวทางดํ าเนินโครงการ รวมท้ังผลท่ีไดจากโครงการ เพ่ือ
สาธิตและนํ าเสนอแกลูกคาในการพิจารณากํ าหนดความเหมาะสมรวมกัน เพ่ือนํ าไปสูการตัดสินใจ
ของลูกคา

5. พิจารณาความตองการของโครงการในดานตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือกํ าหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค
(TOR) ของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตใชงาน พรอมคาใชจายใน
การพัฒนาระบบและระยะเวลาในการดํ าเนินงานโครงการเพ่ือใหลูกคานํ าไปวางแผนจัดงบ
ประมาณตอไป

6. เม่ือลูกคาไดรับงบประมาณและผานกระบวนการจัดซ้ือเรียบรอยแลว จึงดํ าเนินการสงมอบระบบ
อุปกรณใหแกลูกคา พรอมกับท ําการติดต้ังระบบ และดํ าเนินการฝกอบรมใหแกลูกคาจนกระท่ัง
สามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

7. ใหการบริการอยางใกลชิดดวยความเปนกันเองกับลูกคาในระหวางที่อยูในชวงรับประกันสินคา 
เพ่ือใหลูกคาเกิดความม่ันใจในคุณภาพสินคาและบริการหลังการขาย เพ่ือใหสามารถขยายผลไปสู
การทํ าสัญญาบํ ารุงรักษากับลูกคาในปตอไป

3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.4.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

สายธุรกิจ GI ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก คือ
ผลิตภัณฑ TNT ของบริษัท Microimage, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ Photomod ของบริษัท Racurs,
Inc จากประเทศรัสเซีย โดยสินคาของสายธุรกิจ GI มีขีดความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศสูงมาก และสามารถประยุกต
ใชงานไดหลากหลาย เน่ืองจากเปนผลิตภณัฑท่ีไดรวมขีดความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศนานับประการเขาดวยกัน
ดังน้ัน จึงทํ าใหมีราคาตํ่ ากวาสินคาคูแขงในแงของประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากน้ี สายธุรกิจ GI เนนการใหคํ าแนะนํ า
ปรึกษากับลูกคาอยางใกลชิดในการออกแบบสรางโครงการและการวางแผนงบประมาณอยางเหมาะสม โดยเสนองานใหแก
ลูกคาในลักษณะครบวงจร (Solutions) ประกอบดวยอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต
ใชงานและระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด

ทางทีมงานมีจุดเดน คือ การสรางความแตกตางของการแกปญหาใหกับลูกคาไดอยาง
ครบวงจร (Solutions) ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยอาศัยประสบการณของทีมงานท่ีไดรับการอบรมจากผู
พัฒนาสนิคาซ่ึงมีขีดความสามารถสูง รวมถึงการมีทีมงานพัฒนาซอฟตแวรจาก ISD ท่ีสามารถใหการสนับสนุนดานการ
พัฒนาซอฟตแวรที่มปีระสิทธิภาพ ชวยใหสามารถสรางระบบงานที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาแตละราย
ไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ในบางโครงการท่ีเปนการออกแบบพิเศษจะมีการพัฒนาโครงการรวมกับกลุมพันธมิตรเพ่ือให
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางหลากหลายอีกดวย

นอกจากมีทีมงานท่ีพรอมใหบริการกับลูกคาเปนรายบุคคลแลว สายธุรกิจ GI มีผลิต
ภัณฑระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปน Freeware ถูกตองตามกฎหมาย และมีประสิทธิ
ภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑหลัก พรอมดวยคูมือการใชงานภาษาไทยโดยละเอียด ซ่ึงสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรและคู
มือการใชงานน้ีไดจากเว็บไซต (Web Site) ของผูผลิต ทํ าใหลูกคาสามารถประหยัดคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรเปนอัน
มาก และยังมีโอกาสทดสอบการใชงานดวยตนเองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสินคาคูแขงชนิดตาง ๆ อันจะทํ าใหลูก
คามีความเช่ือม่ันในคุณภาพสินคาของทางสายธุรกิจ GI ไดดีย่ิงข้ึน
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(2) ดานพนักงาน
พนักงานในทีมงานมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศในหลากหลายสาขา ซ่ึงมีความพรอมในการใหบริการและการประสานงานรวมมือกับลูกคาอยางใกลชิดเพ่ือสราง
สรรคผลงานท่ีดี

(3) ดานประชาสัมพันธ
สายธุรกิจ GI ไดเสริมชองทางการจัดจํ าหนายในวงกวางดวยการดํ าเนินกิจกรรมรวมกับ

หนวยงานที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อท ําการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา ทํ าให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาท่ีมีความตองการโดยตรงไดเปนจํ านวนมาก เชน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การออกงาน
นิทรรศการ การจัดการฝกอบรม เปนตน นอกจากน้ี สายธุรกิจ GI ไดทํ าการผลิตสื่อตัวอยางของการประยุกตใชระบบภูมิ
สารสนเทศในงานดานตาง ๆ ลงบนแผนซีดี ซ่ึงสามารถใชในการเผยแพรประชาสัมพันธและสามารถสรางความสนใจใหแก
ลูกคาไดเปนอยางดี

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจํ าหนาย
กลุมลูกคาสวนใหญ คือ หนวยงานราชการตามกระทรวง ทบวงและกรมตางๆ เน่ืองจากธุรกิจ

ภูมิสารสนเทศมีความเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
(National Spatial Data Infrastructure) ซ่ึงเปนฐานขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงหนวยงานเหลาน้ีตองการนํ าขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหและการวางแผนกํ าหนดนโยบายเพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสัดสวนการลง
ทุนทางดานภูมิสารสนเทศของภาครัฐยังมีอัตราขยายตัวที่สูงกวาภาคธุรกิจอื่น ๆ เปนอันมาก จากการท่ีมีผลงานประจักษ
ในหนวยราชการตางๆ ทํ าใหสายธุรกิจ GI สามารถนํ าผลงานท่ีไดมาใชอางอิงในการขยายฐานการตลาดตอไปกับลูกคา
อื่นๆ  ในปจจุบันกลุมลูกคาเปาหมายไดขยายตัวไปสูภาคเอกชนขนาดใหญ เชน ธุรกิจทางดานโทรคมนาคม  การขนสง
การประกันภยั  ซึ่งมีความตองการนํ าขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีรายละเอียดสูงและจํ าเปนตองอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทัน
สมัยมาใชในการดํ าเนินธุรกิจดวย โดยในป พ.ศ. 2545 (เร่ิมเดือนมีนาคม) รายไดของทางสายธุรกิจ GI แยกตามกลุมลูกคา
เปนดังน้ี

กลุมลูกคา ยอดขาย (ลานบาท) รอยละ
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10 77

เอกชน 3 23
รวม 13 100.0

สํ าหรับการเขาถึงลูกคาในภาครัฐบาลน้ัน สายธุรกิจ GI จะเขาไปทํ าการประกวดราคา โดยในป
2545 มีการเขาประกวดราคาโครงท้ังส้ิน 4 โครงการ มูลคา 13 ลานบาท ซ่ึงทางสายธุรกิจ GI ชนะการประกวดราคาท้ัง
หมด สวนภาคเอกชนเนนกลยุทธการขายตรงกับกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพ โดยจัดทีมงานผูเช่ียวชาญเพ่ือเตรียมการสาธิต
และนํ าเสนอตัวอยางผลงานใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการลูกคา
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3.4.2.2    ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
ในปจจุบันนโยบายภาครัฐไดเนนใหความสํ าคัญกับการนํ าเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศเชิง

พ้ืนที่มาชวยสนับสนุนการวางแผนและกํ าหนดนโยบาย เพื่อท ําใหการบริหารราชการภาครัฐบังเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน
นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดกํ าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหลายประการ อาท ิ โครง
การประกันสุขภาพถวนหนา หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท โครงการ 1 ตํ าบล 1 ผลิต
ภัณฑ โครงการอินเตอรเน็ตตํ าบล โครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิคส (e-Government) การปฏิรูปการศึกษา เขตเกษตร
เศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานภาคเกษตร การเตือนภัยธรรมชาติ ฯลฯ ดังน้ัน หนวยงานราชการตาง ๆ ต้ังแตระดับ
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีความเก่ียวของกับนโยบายดังกลาวจึงมีความตองการนํ าเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและขอมูล
เชิงพ้ืนที่มาชวยในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการซ่ึงจํ าเปนจะตองอาศัยความ
มีสวนรวมของบุคลากรจากสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือใหโครงการดังกลาวสามารถดํ าเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสํ าเร็จ

ในสวนของภาวะการแขงขันคาดวาจะมีแนวโนมสูงข้ึน แตอยูในวงจํ ากัดเฉพาะกลุมบริษัท
ขนาดใหญ คือ บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุป จํ ากัด บริษัทแมพ
พอยตเอเชีย (ประเทศไทย)จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท ล็อกซเลย จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเค
ชั่น จํ ากัด (มหาชน) (UCOM) เน่ืองจากธุรกิจภูมิสารสนเทศตองอาศัยผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐาน ตลอด
จนจะตองเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับในวงกวาง ดังน้ันสินคาดังกลาวมักมีราคาแพง รวมทั้งจะตองมีทีมงานที่มี
ประสบการณโดยตรงในดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอีกดวยจึงจะสามารถผลักดันธุรกิจดังกลาวใหบังเกิดความกาวหนาใน
อนาคต

โอกาสในการขยายธุรกิจยังมีอีกมาก เน่ืองจากภาครัฐไดมีการขยายความตองการในงานดาน
ตาง ๆ ไปสูระดับภูมิภาคและทองถิ่น ซ่ึงเปนไปตามนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน อีกท้ังรัฐบาลยังได
กํ าหนดแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและไดมีการลงทุนในการผลิตขอมูลภาพถายทางอากาศสีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศเปนงบประมาณมหาศาลซ่ึงจะทํ าใหเกิดความแพรหลายของขอมูลดังกลาวไปสูหนวยงานราชการตางๆท่ัวประเทศ
ซ่ึงสามารถนํ าขอมูลดังกลาวไปใชงานไดอยางกวางขวาง

แนวโนมอุตสาหกรรม
แนวโนมอุตสาหกรรมมีแนวโนมสดใสโดยมีปจจัยสนับสนุนคือนโยบายการเรงจัดทํ ามาตรฐาน

ระบบแผนที่จีไอเอส(GIS) ของทางรัฐบาลเพ่ือใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดใชงานแผนท่ีในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
ลดความซ้ํ าซอนในการดํ าเนินงาน โดยรัฐบาลไดบรรจุโครงการพัฒนาระบบขอมูลภูมิสารสนเทศไวในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ใหมีการพัฒนาแลกเปล่ียนขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังเครือขาย
ขอมูลภูมิศาสตรเพ่ือการใชงานอยางบูรณาการในหนวยงานของรัฐ   โดยพิจารณาเชื่อมตอขอมูลตาง ๆ  ของภาครัฐที่มีขอ
มูลเชิงพื้นที่เขากับขอมูลภูมิศาสตร    อยางไรก็ตาม บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซ่ึงเปนหน่ึงในบริษัทผูนํ าใน
การใหบริการระบบแผนที่จีไอเอส คาดวาตลาดในป 2546 จะขยายตัวกวารอยละ 20 เพ่ิมข้ึนจากมูลคาตลาดในป 2545 ที่
800-900 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท ในป 2546  โดยมีโครงการเรงดวน ไดแก ระบบสินคาคงคลังทางการเกษตร
(Crop Inventory) ระบบการทํ านายพืชผลทางการเกษตร พ้ืนที่เสี่ยงภัย และ ปาไม รวมถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
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3.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีเปนฮารดแวรและซอฟตแวรน้ัน แบงออกไดดังน้ี
(1) กลุมผลิตภัณฑท่ีส่ังสินคาจากผูผลิตในตางประเทศ ไดแก ซอฟตแวร TNT จากบริษัท

Microimages, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และซอฟตแวร Photomod จากบริษัท Racurs, Inc. ประเทศรัสเซีย มีสัดสวน
รอยละ 40

(2) กลุมผลิตภัณฑที่ส่ังสินคาจากผูผลิตหรือตัวแทนจํ าหนายในประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑดาน
ซอฟตแวร หรือฮารดแวรตางๆ จาก  บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)  บริษัท เอสไอเอส จํ ากัด  บริษัท
คอมพิวเตอรยูเนียน จํ ากัด และ บริษัท โพเวล คอมพิวเตอร จํ ากัด มีสัดสวนรอยละ 60

นอกจากน้ี ทางสายงานยังมีกลุมผลิตภัณฑท่ีเปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรท่ีไดรับการออกแบบพัฒนา
เฉพาะกิจตามความตองการของลูกคา  จะแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี

• ! ซอฟตแวรประยุกตใชงานดานภูมิสารสนเทศ จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GI เปนผูพัฒนาเอง
• ! ซอฟตแวรพัฒนาระบบบริหารงานดาน MIS จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GI และทีมงานจาก

ISDเปนผูพัฒนารวมกัน
• ! ซอฟตแวรและฮารดแวรท่ีเปนการออกแบบพิเศษ จะใชทีมงานจากสายธุรกิจ GI รวมกับพันธ
มิตรคูคาท่ีมขีีดความสามารถดานวิจัยและพัฒนาเปนผูพัฒนารวมกัน

3.4.4! สัญญาสํ าคัญที่เก่ียวของในการดํ าเนินธุรกิจภูมิสารสนเทศ

(1) สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท Microimages, Inc.
บริษัท บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
คูสัญญา   บริษัท Microimages, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัญญาเลขที่ ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 มีนาคม 2545
ระยะเวลาของสัญญา 2 ป สัญญาจะมีการตออายุโดยการตกลงจากท้ัง 2 บริษัท
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1.  เปนสัญญาแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายสินคา TNTmips, TNTedit, TNTview, TNTatlas,
                                       TNTlite, TNTlink, TNTsdk และ TNTserver
 2. การบอกเลิกสัญญา โดยฝายใดฝายหน่ึงตองแจงลวงหนากอน 30 วัน

(2)! สัญญาระหวางบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท Racurs, Inc
บริษัท บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
คูสัญญา   Racurs, Inc. ประเทศรัสเซีย
สัญญาเลขที่ ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 กุมภาพันธ 2545
ระยะเวลาของสัญญา 3 ป โดยสัญญาจะตอโดยอัตโนมัติคราวละ 3 ป ถาฝายใดฝายหน่ึงไมแจงเอกสารยกเลิก
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1.    เปนสัญญาแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายสินคา PHOTOMOD

2.! การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 6 เดือน กอนวันครบ
อายุของสัญญา
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3.5 ธุรกิจชองทางจัดจํ าหนายสินคาไอท ี(IT Distribution Company Limited: IDC)
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

สายธุรกิจชองทางจัดจํ าหนายสินคาไอทีดํ าเนินงานโดย บริษัท ไอท ี ดิสทริบิวชั่น จํ ากัด (IDC) ดํ าเนิน
ธุรกิจดานการจัดจํ าหนายสินคาไอที ทั้งประเภทซอฟตแวร ฮารดแวร ท้ังท่ีผลิตในประเทศและนํ าเขาจากตางประเทศ ซ่ึง
สัดสวนของยอดขายท่ีเปนซอฟตแวรตอฮารดแวรในอัตรารอยละ 80 ตอ 20

โดยบริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคาไอทีในประเทศไทย ซึ่งสามารถแบงตามกลุม
ผลิตภัณฑไดเปน 4 กลุมหลัก ดังน้ี

• ! กลุมผลิตภัณฑ ซอฟตแวรและฮารดแวร จากบริษัท Microsoft USA *.
• ! กลุมผลิตภัณฑ กลองถายภาพดิจิตอลพรอมอุปกรณเสริม จากบริษัท ฟูจิ โฟโตฟลม (ประเทศ

ไทย) จํ ากัด
• ! กลุมผลิตภัณฑ เคร่ืองสํ ารองไฟฟา จากบริษัท เอ็มจีอี ยูพีเอส ซิสเต็มส เอสเอ (ประเทศไทย)

จํ ากัด
• ! กลุมผลิตภัณฑ ซอฟตแวรประยุกต จากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท

จํ ากัด
หมายเหตุ * สายธุรกจิ IDC ทํ าการจัดจํ าหนายโปรแกรมใหแกผูประกอบเครื่องภายในประเทศ โดยมีตนทุนคือวัตถุดิบที่ซื้อจากสายธุรกิจ AR
และคาลิขสทิธ์ิตอแผนท่ีจายใหกับ Microsoft USA.

รายละเอียดผลิตภัณฑของสายธุรกิจ IDC มีดังนี้

ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบของผลิตภัณฑ คณุสมบัติ/กลุมลูกคา
• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows 98 SE
• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows ME
• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows XP Home

สํ าหรับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows 2000 Professional
• !  ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows XP professional

สํ าหรับคอมพิวเตอรระดับองคกร

• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows 2000 Server
• ! ซอฟตแวรปฏิบัติการ Windows 2000 Small

Business  Server

สํ าหรับคอมพิวเตอรเคร่ืองแมขาย
องคกรขนาดใหญ, ขนาดกลาง,
ขนาดเล็ก

• ! ซอฟตแวรประยุกต Office 2000
• ! ซอฟตแวรประยุกต Office XP Professional
• ! ซอฟตแวรประยุกต Office XP Small Business

Edition

สํ าหรับงานเอกสาร, งานสํ านักงาน,
งานนํ าเสนอ, และงานฐานขอมูล เชน
Word, Excel, PowerPoint และ
Access เปนตน

Microsoft*

• ! แปนพิมพคอมพิวเตอร (Keyboard)
• ! อุปกรณชี้ต ําแหนง (Mouse)

อุปกรณตอพวงส ําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร

Fuji • ! กลองถายภาพดิจิตอล ความละเอียดต้ังแต
2,000,000 ถึง 6,000,000 พิกเซล

• ! เคร่ืองพิมพภาพแบบดิจิตอล รุน CX400

สํ าหรับบุคคลท่ัวไป, บริษัท, หาง
ราน, องคกร และผูประกอบการ
ธุรกิจดาน Imaging Printing
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ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบของผลิตภัณฑ คณุสมบัติ/กลุมลูกคา
MGE • ! เคร่ืองสํ ารองไฟขนาด 500VA-800KVA สํ าหรับบุคคลท่ัวไป, บริษัท, องคกร
ISD • ! ซอฟตแวรประยุกต โปรแกรมระบบฐานขอมูลสํ าหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
* บริษัทจัดจํ าหนายซอฟตแวร Microsoft แบบ OEM (Original Equipment Manufacture) ส ําหรบัติดตั้งไปพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใหม
และหรอืติดตั้งไปพรอมกับอุปกรณฮารดแวรใหมเทานั้น

3.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.5.2.1 การตลาด

สายธุรกิจ IDC มีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน โดยพยายามสรางความแตกตางในเร่ือง
การใหบริการและใหคํ าปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคาและบริการ โดยจะไมเนนการแขง
ขันดานราคา เน่ืองจากจะทํ าใหเกิดผลกระทบกับ สายธุรกิจ IDC ในระยะยาว

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

สายธุรกิจ IDC เนนการจํ าหนายสินคาท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับจากลูกคาท่ัวโลก โดย
สินคาสวนใหญที่ทางบริษัท IDC จํ าหนายน้ันเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและเปนผูนํ าในดานสวนแบงการตลาดเม่ือเปรียบ
เทียบในผลิตภัณฑในประเภทเดียวกัน โดยมีการพัฒนาสินคาใหตอบสนองความตองการของตลาดอยางตอเน่ือง ไดแก

• ! ซอฟตแวรและอุปกรณตอพวง  Microsoft  ซอฟตแวรของ Microsoft
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปนซอฟตแวรปฏิบัติการท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงสุด
เปนอันดับหน่ึงของโลก

• ! กลองดิจิตอลและอุปกรณเสริม Fuji บริษัทฟูจิ โฟโตฟลม (ประเทศญี่ปุน) เปน
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาพถายโดยเฉพาะ ในป 2545 ยอดขายของ
กลองดิจิตอลและอุปกรณเสริมของ Fuji มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับหน่ึงของ
โลก

• ! เครื่องสํ ารองไฟ MGE เครื่องสํ ารองไฟของ MGE (ประเทศฝร่ังเศส) เปนสินคา
ที่มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากตราผลิตภัณฑ APC ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แตถานับเฉพาะตลาดยุโรป MGE มีสวนแบงการตลาดเปน
อันดับหน่ึง

• ! ซอฟตแวรประยุกต ซอฟตแวรประยุกตสํ าหรับใชงานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีพัฒนาโดยบริษัทในเครือของกลุมบริษัทเอง ดังน้ันจึงทํ าใหการพัฒนา
สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปน
อยางดี ปจจุบนัซอฟตแวรประยุกตท่ีบริษัทจัดจํ าหนายคือ ระบบฐานขอมูลที่
บริษัทใชช่ือเรียกวา DataFile ระบบฐานขอมูลน้ีเหมาะสํ าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก ซ่ึงปจจุบันมีการใชอยางแพรหลาย อีกท้ังบริษัทมุงเนนการพัฒนา
ซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูงสะดวกตอการใชงานแตราคาต่ํ าเพื่อใหผูบริโภคไมตองมี
ภาระตนทุนท่ีสูงและจูงใจใหผูบริโภคสนับสนุนการใชซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธ์ิ
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ในอนาคตทางสายธุรกิจ IDC มีนโยบายเปนตัวแทนสินคาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายในผลิตภัณฑใหกับลูกคา โดยมีหลักในการเลือกสินคาเพ่ือเปนตัวแทนจํ าหนายเพ่ิมเติม คือ มุงเนนสินคาที่มี
แนวโนมในการไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีและมีอัตราการเติบโตสูง เพ่ือเปนการสนับสนุนรายไดใหกับทาง
สายธุรกิจอีกทางหน่ึง สวนดานการใหบริการหลังการขาย ทางสายธุรกิจ IDC ทํ าการรับประกันสินคาโดยการเปล่ียน
และซอมสินคาตามเงื่อนไขท่ีเจาของสินคารับประกันอยางรวดเร็วภายในเวลาท่ีกํ าหนด นอกจากน้ียังมีเจาหนาท่ีท่ีเช่ียว
ชาญในสินคาแตละประเภทคอยชวยเหลือตอบคํ าถามการใชงานใหกับลูกคาอีกทางหน่ึงดวย รวมถึงการจัดอบรมความรู
ทางดานผลิตภัณฑกอนขายใหกับลูกคา

(2) ดานพนักงาน
พนักงานของสายธุรกิจ IDC เปนพนักงานท่ีมีประสบการณสูงมีความรูความเช่ียว

ชาญเปนอยางดีในสินคาท่ีบริษัทเปนตัวแทนจํ าหนาย อีกท้ังพนักงานสวนใหญผานการรับรองความรูความสามารถและ
มีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผูผลิตสินคาท่ีบริษัทเปนตัวแทนจํ าหนาย โดยสามารถตอบคํ าถามใหกับลูกคาไดไมวาจะ
เปนดานทางเทคนิคและดานราคาและแกปญหาใหกับทางลูกคาไดอยางรวดเร็ว และเน่ืองจากปจจุบันทางสายธุรกิจ IDC
เปนตัวแทนจํ าหนายสินคาเพียง 4 กลุมผลิตภัณฑ ทํ าใหพนักงานสามารถทุมเทเวลาใหกับสินคาท่ีขายไดอยางเต็มท่ี
นอกจากน้ีพนักงานทุกคนใหความใสใจธุรกิจของลูกคาเสมือนเปนธุรกิจของสายธุรกิจ IDC เอง เพ่ือใหประสบผลสํ าเร็จ
ในการดํ าเนินธุรกิจรวมกัน และมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับทางลูกคาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

(3) ดานชองทางการจํ าหนาย
ในป 2545 สายธุรกิจ IDC จํ าหนายสินคาโดยผานรานคาตัวแทนจํ าหนายของบริษัทกวา

1,500 แหง ท่ัวประเทศหรือคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของจํ านวนรานคาท้ังหมดท่ัวประเทศ โดยสายธุรกิจ IDC คาดวาจะ
มีตัวแทนรานคาเพิ่มขึ้นในปตอ ๆไป เน่ืองจากปจจุบันไอทีกํ าลังเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวันมากข้ึน โดยเฉพาะศูนย
คาปลีกคอมพิวเตอรท่ีมีการเปดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองท้ังในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัดและตามหัวเมือง
ใหญ เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี สุราษฏรธานี เปนตน ซึ่งทาง IDC มีแนวนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกคา
เพ่ิมข้ึนไปยังพ้ืนท่ีตางๆท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเพ่ิมข้ึน อาทิเชน เชียงใหม
พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา อุบลราชธาน ี ขอนแกน อุดรธานี ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ
สุราษฏรธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหมีชองทางการจํ าหนายครอบคลุมท่ัวประเทศ

(4) ดานการสนับสนุนการจํ าหนายสินคา
สายธุรกิจ IDC มีนโยบาย การจัดรายการสงเสริมการขายเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคา ซ่ึงไดจัดอยางตอเน่ืองเปนประจํ า โดยทํ าการส่ือสารใหกับรานคาทราบโดยผานชองทางจดหมายอิเลคทรอนิคส
(E-mail) เว็บไซทประชาสัมพันธ การสงแฟกซและจดหมาย เพ่ือใหทราบถึงขาวสารท่ีมีประโยชนตอการขายสินคา และใน
บางคร้ังทางสายธุรกิจ IDC ไดเขาไปชวยดูและแกไขปญหาสินคาคงคลังใหกับลูกคา โดยการจัดรายการสงเสริมการขาย
เชน การสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของรางวัล การจัดใหมีสินคาสมนาคุณพิเศษตางๆ เปนตน นอกจากน้ีสายธุรกิจ IDC ไดจัด
อบรมใหกับตัวแทนจํ าหนาย (Reseller) เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและใหความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพ่ือกระตุนยอด
ขาย โดยไดรับเงินสนับสนุนจากทางบริษัทและเจาของผลิตภัณฑอีกทอดหน่ึงดวย

   (5)   ดานราคา
สายธุรกิจ IDC มีการบริหารสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ ทํ าใหสามารถบริหารตนทุน

สินคาใหอยูในเกณฑที่ตํ่ า โดยบริษัทไดกํ าหนดราคาสินคาท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับตอลูกคา ดังน้ันจึงจัดเปนกลยุทธท่ี
ใหประโยชนตอลูกคาของบริษัทดวย

(6) ดานการควบคุมสินเช่ือ
ปจจุบันสายธุรกิจ IDC มีสัดสวนการคาเปนเงินสดกับการใหเครดิตในอัตราสวนประมาณ

20 ตอ 80 ในกรณีท่ีใหเครดิตกับลูกคาสายธุรกิจ IDC เนนนโยบายการใชระบบควบคุมวงเงินสินเช่ือท่ีรัดกุม โดยการ
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กํ าหนดวงเงินเครดิตของลูกคาแตละรายตามความนาเช่ือถือในการดํ าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาขอมูลไดแก ผลประกอบการ
ยอนหลัง 2 ป ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพ่ือนํ ามาประกอบการตัดสินใจในการใหวง
เงินเครดิต สวนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยท ําธุรกิจมากอนจะทํ าการซ้ือขายเปนเงินสดเทาน้ัน ซ่ึงผลจากการดูแลการปลอย
เครดิตอยางใกลชิดและมีการติดตามทวงถามอยางทันทวงทีเม่ือคาดวาลูกหน้ีรายใดจะเปนปญหา จึงทํ าใหหน้ีสูญของสาย
ธุรกิจ IDC อยูในระดับท่ีต่ํ ามาก

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจํ าหนาย
สายธุรกิจ IDC จัดจํ าหนายสินคาโดยวิธีการขายสง (Wholesale) ใหกับกลุมลูกคาโดยมีกลุม

ลูกคาเปาหมาย คือ ตัวแทนจํ าหนาย (Reseller) ซ่ึงมีจํ านวนประมาณ 1,500 แหงท่ัวประเทศ โดยมีการแบงประเภทของ
กลุมลูกคาดังน้ี

(1) กลุมผูประกอบการคาคอมพิวเตอรประเภท ผูคาปลีก (Retailer) ตัวอยาง เชน บริษัท ไอ
ทีซิตี้ จํ ากัด (มหาชน), บริษัท ดาตาไอที จํ ากัด และ บริษัท / รานคาตางๆ ในหางสรรพ
สินคา พันธุทิพย พลาซา, หางสรรพสินคา IT MALL, หางสรรพสินคา ซีคอนสแควร,
หางสรรพสินคา เสรีเซ็นเตอร, หางสรรพสินคา เซียรรังสิต, หางสรรพสินคา ไอทีแกรนด
บางแค เปนตน

(2) กลุมผูประกอบการคาคอมพิวเตอรประเภท ผูคาแบบ Systems Integrate และ
Corporate ตัวอยางเชน บริษัท เมโทร ซิสเต็ม คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน), บริษัท ซีดี
จี ไมโครซิสเต็มส จํ ากัด, บริษัท คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํ ากัด, บริษัท โมเดอรฟอรม อินทิ
เกรฟรอม เซอรวิสเซส จํ ากัด เปนตน

(3) กลุมผูประกอบการคาคอมพิวเตอรประเภท ผูคาขนาดใหญ กลาง เล็ก ตัวอยางเชน
บริษัท เบลตา คอมพิวเตอร จํ ากัด, บริษัท คอมพิวเทค ไมโครซิสเท็ม จํ ากัด, บริษัท โพ
เวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร จํ ากัด, บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวช่ัน (ไทยแลนด) จํ ากัด
เปนตน

(4) กลุมบริษัทผูคาในพ้ืนท่ีตางจังหวัด ตัวอยางเชน บริษัท นิยมพานิช จํ ากัด, บริษัท สหพา
นิชเชียงใหม จํ ากัด, บริษัท ขอนแกนไทยแลนด จํ ากัด, บริษัท ทีเอส คอมพิวเตอร
จํ ากัด, บริษัท คลงันานาธรรม จํ ากัด, บริษัท อุบลคอมพิวเตอร จํ ากัด, บริษัท วัฒนซิส
เต็มส จํ ากัด, บริษัท ระยองโอเอ จํ ากัด, บริษัท สมาพันธเทคโนโลยี จํ ากัด, บริษัท
คอมพิวเตอรแอนดวิดีโอแลป จํ ากัด, บริษัท เอสดีภูเก็ตคอมพิวเตอร จํ ากัด เปนตน

โดยมีสรุปยอดขายแบงตามกลุมลูกคาเปาหมายในป 2545 ดังน้ี

กลุมลูกคา รอยละ
กลุมบริษัทผูคาปลีก 57

กลุมบริษัทผูคาประเภท SI และ Corporate 28
กลุมบริษัทผูคาขนาดใหญ กลางและขนาดเล็ก 14

กลุมบริษัทผูคาในตางจังหวัด 1
รวม 100
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3.5.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
(1) ภาวะการแขงขันและแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคาประเภทไอที

ธุรกิจการขายสินคาไอทีเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติบโตในอัตราท่ีดี เน่ืองจากภาครัฐบาลรวมถึงรัฐ
วิสาหกิจมีนโยบายการลงทุนดานไอทีสูงขึ้น ในขณะท่ีทางภาคองคกรเอกชนเองมีความจํ าเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององคกรเพ่ือใหมคีวามสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน และทางภาคครัวเรือนหรือผูใชตามบานมีการใชจายทางดานไอทีมี
มูลคาเพ่ิมขึน้เชนกัน ดังน้ันโอกาสของการขายสินคาทางดานไอทีจึงมีการเติบโตท่ีดี โดยบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ดาตา
คอรปอเรช่ันประมาณการเติบโตของตลาดซอฟตแวรในชวงป 2544-2549 เฉลี่ยที่รอยละ 23 อยางไรก็ตามทางสมาคม
ธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI) ประมาณการวาตลาดซอฟตแวรสํ าเร็จรูปในป 2546 จะเติบโตในอัตรารอยละ 13 จากป
2545

ทางดานบริษัทคูแขงโดยตรงซ่ึงถือเปนคูแขงหลักไดแกบริษัทที่จัดจํ าหนายสินคาตราผลิตภัณฑ
เดียวกันหรือมีผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน มีเพียง 2 บริษัท ไดแก บริษัท อินแกรมไมโคร จํ ากัด และ บริษัท ดี
คอมพิวเตอร จํ ากัด นอกจากน้ี สายธุรกิจ IDC มีคูแขงโดยออมไดแก ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงครอบครองตลาดกวารอย
ละ 77 จัดเปนอุปสรรคโดยตรงที่ส ําคัญกับสายธุรกิจ IDC อยางไรก็ตามดวยนโยบายการปราบปรามซอฟตแวรละเมดิ
ลิขสิทธ์ิของทางภาครัฐอยางจริงจัง ทํ าใหในปท่ีผานมา ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิมีจํ านวนลดนอยลง สงใหยอดขายของ
บริษัทสูงขึ้นมาก ดังน้ันหากภาครัฐยังมีการปราบปรามพรอมกับปลุกจิตสํ านึกการตอตานซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิอยางตอ
เน่ือง จะสงผลใหบริษัทมีแนวโนมผลประกอบการท่ีดีข้ึนในอนาคต สวนคูแขงโดยออมอีกทางหน่ึงคือ ผูนํ าเขาสินคาหลบ
เลี่ยงภาษีเขามาจํ าหนาย ซ่ึงหากภาครัฐกวดขันอยางเขมงวดและตอเน่ืองจะทํ าใหอัตราการหลบเล่ียงภาษีลดลงและสงผลดี
ท้ังภาครัฐเองและสงผลตอยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทดวย

(2) ภาวะการแขงขันสินคาประเภทกลองดิจิตอลและอุปกรณเสริม
ในสวนคูแขงขันในสินคาประเภท กลองดิจิตอลและอุปกรณเสริม มีตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑท่ีจัด

เปนคูแขงโดยออมคือ ผลิตภัณฑ โซน่ี ซ่ึงครองตลาดอันดับหน่ีงในประเทศไทยในขณะน้ี สืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑโซนี่มี
พ้ืนฐานมาจากเคร่ืองใชไฟฟา ดังน้ันจึงสงผลใหตราสินคาของโซน่ีติดตลาดเพราะความคุนตาของผูบริโภค อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑของฟูจิฟลมที่ สายธุรกิจ IDC จัดจํ าหนายก็ไมไดอยูในฐานะท่ีดอยกวาคูแขง อันเน่ืองมาจากบริษัทฟูจิโฟโตฟลม
เปนบริษัทผูผลิตช้ันนํ าของโลกที่มีเทคโนโลนีที่ลํ้ าหนาและโดดเดนในดานธุรกิจภาพครบวงจร ปจจุบันผลิตภัณฑกลอง
ดิจิตอลฟูจิฟลมครองสวนแบงการตลาดในตลาดรวมของโลกเปนอันดับหน่ึง (เฉพาะในประเทศไทยกลองดิจิตอลฟูจิฟลม
ครองสัดสวนแบงเปนอันดับที่สอง รองจากโซน่ี) ซ่ึงแนวโนมสัดสวนแบงตลาดในประเทศไทย ฟูจิมีโอกาสสูงท่ีจะกลายเปน
ผูนํ าตลาดแทนโซน่ีได

อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาท่ีใหความสนใจในผลิตภัณฑของฟูจิฟลมจะเปนลูกคาประเภทมืออาชีพ
และก่ึงมืออาชีพ โดยเนนเลือกใชกลองที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยาง
สมบรูณแบบ และไมไดมุงเนนไปท่ีรูปลักษณหรือความสวยงามท่ีดึงดูดใจของกลองเพียงอยางเดียวเทาน้ัน กลองดิจิตอลฟูจิ
ฟลม และกลองดิจิตอลโซน่ี ยังคงจํ าหนายในชองทางเดียวกันซ่ึงแขงขันกันดานเทคโนโลยี ราคาจํ าหนาย และอื่นๆ โดยผู
บริโภคสามารถเลือกและตัดสินใจดวยตัวเองตามความตองการและวัตถุประสงคของผูซ้ือ โดยทางสมาคมธุรกิจ
คอมพิวเตอรคาดวา ตลาดกลองดิจิตอลในป 2546 จะมีมูลคาประมาณ 2,268 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 28 จากป
2545
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3.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ทางสายธุรกิจ IDC จัดหาผลิตภัณฑโดยการเลือกสินคาและตราผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ เปนสินคาท่ีลูกคา

ยอมรับ ไมวาจะเปนสินคาท่ีส่ังซ้ือภายในประเทศและนํ าเขาจากตางประเทศ รวมถึงการมองหาโอกาสทางการตลาดในการ
นํ าสินคาใหมๆมาจัดจํ าหนายใหสอดคลองกับชองทางการตลาดท่ีมีอยูและชองทางการตลาดใหมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จาก
ขอมูลงบการเงินป 2542- 2545 แสดงสัดสวนของชองทางการจัดหาผลิตภณัฑเปนรอยละ ดังตาราง

ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545
ในประเทศ 14.0 18.4 13.7 21.6
ตางประเทศ 86.0 81.6 86.2 78.4

สินคาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสินคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อายุของสินคาโดยเฉล่ีย 3-6
เดือนจะมีการเปลี่ยนรุนใหม ดังน้ันการวางแผนการตลาดจึงตองใหความสํ าคัญต้ังแตการรับรูขาวสารสินคาท่ีคาดวาจะออก
มาใหมและกระจายขาวสารใหรานคาตัวแทนจํ าหนายรับรูขาวสารโดยท่ัวถึงและทางฝายการตลาดของสายธุรกิจ IDC จะท ํา
การสํ ารวจตลาดกอนการส่ังซ้ือสินคามาเก็บไวเพ่ือรอการส่ังซ้ือจากลูกคา โดยจะตองมีการประมาณการความตองการท่ี
คาดวาลูกคาจะสั่งซ้ือ ผลจากการวางแผนการตลาดอยางรอบคอบและการคาดการณท่ีเปนระบบ ทํ าใหสายธุรกิจ IDC
สามารถควบคุมอายุเฉล่ียของสินคาคงคลังไดในชวง 20-30 วัน ปจจุบันพนักงานของสายธุรกิจ IDC มีทั้งสิ้น 12 คน

3.5.4! สัญญาสํ าคัญที่เกี่ยวของในการดํ าเนินธุรกิจชองทางจัดจํ าหนายสินคาไอที

(1)! สัญญาระหวางบริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด กับ บริษัท MICROSOFT LICENSING, INC
บริษัท บริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด
คูสัญญา บริษัท MICROSOFT LICENSING, INC
สัญญาเลขที่  5128460064
วันเริ่มตนของสัญญา 1 ตุลาคม 2001
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2545 แตมีการตออายุออกไปอีก 2 คร้ัง คือ การตอ

อายุคร้ังที่ 1 สัญญาสิ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2545 และตออายุครั้งที่ 2 สัญญาหมดอายุ
วันที่ 30 มิถุนายน 2546

คาตอบแทน  ไมมี
สาระสํ าคัญ 1.สัญญาแตงต้ังเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคาประเภท OEM (Original Equipment

Manufacture)
2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน

(2) สัญญาระหวางบริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด กับ บริษัท ฟูจิ โฟโตฟลม (ประเทศไทย) จํ ากัด
บริษัท บริษัทไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด
คูสัญญา บริษัท ฟูจิ โฟโตฟลม (ประเทศไทย) จํ ากัด
สัญญาเลขที่  ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 มกราคม 2546
ระยะเวลาของสัญญา 2 ป
คาตอบแทน ไมมี
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สาระสํ าคัญ สัญญาแตงต้ังเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคากลองถายภาพดิจิตอล และอุปกรณเสริม

(3) สัญญาระหวางบริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด กับ บริษัท MGE UPS System SA. Thailand
บริษัท บริษัทไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด
คูสัญญาบริษัท บริษัท MGE UPS System SA. Thailand
สัญญาเลขที่  ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 มกราคม 2546
ระยะเวลาของสัญญา 1 ป
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ  สัญญาแตงต้ังเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคาประเภทเคร่ืองสํ ารองไฟฟาอยางตอเนื่องของ MGE

3.6 ธุรกิจจํ าหนายอุปกรณเครื่องมือวัดและทดสอบ (IRC Technologies Co., Ltd. : IRCT)

3.6.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
สายธุรกิจ IRCT ดํ าเนินงานภายใตบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด ประกอบธุรกิจเปนตัวแทน

จํ าหนายเคร่ืองมือวัดสัญญาณและทดสอบ โดยมีสินคาท่ีครอบคลุมการใชงานในวงกวางต้ังแตระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับท่ี
ตองการความแมนยํ าระดับสูง โดยบริษัทไดเปนตัวแทนจํ าหนายแตเพียงผูเดียวใหกับบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือวัดและทดสอบ
ช้ันนํ าของโลกไดแก บริษัท Agilent Technologies, Inc (ประเทศสหรัฐอเมริกา) บริษัท IWATSU Electric (ประเทศญี่ปุน)
โดยผลิตภัณฑหลักของทางสายธุรกิจ IRCT มีดังตอไปนี้

ตราผลิตภัณฑ รุน/แบบของผลิตภัณฑ คณุสมบัติ

Agilent

• ! Fiber Optic Test

• ! SDH (Synchronous Digital
Hyrachy) Test

• ! GSM (Global System for
Mobile) Test Set

• ! Microwave Test
• ! Protocol Test

ตรวจวัดความบกพรองของสายใยแกวนํ าแสง  ซ่ึงมีการติดต้ัง
อยูทั่วประเทศ
ตรวจวัดสัญญาณระบบดิจิตอลความเร็วสูง

ตรวจวัดสัญญาณเคร่ืองโทรศัพทมือถือ และ เครือขายสัญญาณ

ตรวจวัดสัญญาณวิทยุความถ่ีสูงยานไมโครเวฟ
ตรวจวัดสัญญาณทางดิจิตอลของระบบคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง

Iwatsu

• ! Oscilloscope
• ! Frequency Counter
• ! Function Generator

• ! B-H Analyzer

ตรวจวัดลักษณะสัญญาณทางอิเลคทรอนิคสในอุปกรณตางๆ
ตรวจวัดความถ่ีสัญญาณทางไฟฟาอิเลคทรอนิคส
สํ าหรับจายความถ่ีสัญญาณทางไฟฟาอิเลคทรอนิคสในรูปแบบ
ตางๆ

ตรวจวัดความแรงของสญัญาณสนามแมเหล็กไฟฟา
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3.6.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.6.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

ทางสายธุรกิจ IRCT ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจํ าหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศ
ไทย (Sole Distributor) ส ําหรับอุปกรณเครื่องมือวัดสัญญาณและทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากน้ีสินคาของทาง
สายธุรกิจ IRCT มีใบรับประกันเปนเวลา 1-3 ป ใหกับลูกคา โดยสินคาท่ีจํ าหนายไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและจัด
เปนสินคาชั้นนํ าในอตุสาหกรรม ซ่ึงมีจุดเดนของตัวผลิตภัณฑแตกตางกันไปโดยสรุปไดดังน้ี

• ! อุปกรณเครื่องมือวัดสัญญาณและทดสอบ Agilent จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนสินคาท่ีมสีวนแบงการตลาดเปนอันดับหน่ึงของโลก ไดรับการยอมรับวาเปนสิน
คาที่มีคุณภาพสูงและมีอายุการใชงานท่ียืนยาวกวาตราผลิตภัณฑอ่ืนๆ สามารถตอบ
สนองการใชงานของผูใชในปจจุบันไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใหสินคามีขีดความสามารถรองรับการใชงานที่เพ่ิมขึ้นไดในอนาคต 
ทํ าใหสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาในวงกวาง

• ! อุปกรณเครื่องมือวัดสัญญาณ Iwatsu จากประเทศญ่ีปุน โดย Iwatsu เปนผูผลิต
ช้ันนํ าดานเครื่องมือวัดสัญญาณของประเทศญี่ปุน จุดเดนคือ มีเทคโนโลยีที่นํ าสมัย
และมีความแมนย ําของสัญญาณวัดสูง สินคาสวนใหญจะเจาะตลาดดานเคร่ืองมือวัด
สเกลตํ่ าและมีราคาไมแพง

นอกจากเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 
สายธุรกิจ IRCT ไดเนนการใหบริการหลังการขาย โดยสายธุรกิจ IRCT สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
อยางดี ทั้งการใหบริการซอมแซม บํ ารุงรักษา การขายอะไหลและใหการฝกอบรมการใชงานเคร่ืองมือวัดอยางถูกวิธี พรอม
กับจัดทํ าคูมือเปนภาษาไทยเพ่ือใหลูกคาใชงานเคร่ืองมือท่ีมีความซับซอนไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในอนาคตทางสายธุรกิจ IRCT มีแนวโนมท่ีรับงานในลักษณะโครงการมากข้ึนเพ่ือใหเกิด
มูลคาเพ่ิมในการขายผลิตภัณฑ ในการขายสินคากับโครงการ ทางสายธุรกิจ IRCT จะดํ าเนินการออกแบบระบบโดยการจัด
หาเคร่ืองมือรุนตางๆมาประกอบเปนระบบ พรอมกับเพ่ิมโปรแกรมในการควบคุมการทํ างานใหเหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคาแตละราย เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน การเนนขายสินคาแบบเปนโครงการดัง
กลาวจะสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ โดยจะสามารถขายไดมูลคาสูงกวาการจํ าหนายเฉพาะเคร่ืองอีกท้ังยังสามารถ
เสนอบริการเพ่ิมเติมดาน   การอบรมและการบํ ารุงรักษาระบบในระยะยาวไดอีกดวย

(2) ดานพนักงาน
พนักงานทุกคนในสายธุรกิจ IRCT มีประสบการณ ความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีดาน

เคร่ืองมือวัดเปนอยางดี  โดยไดรับการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรความเช่ียวชาญจากเจาของผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะ
ทีมงานดานพนักงานขาย  มีประสบการณกับตัวสินคา และ มีความคุนเคยกับลูกคามาไมต่ํ ากวา 7 ป   ครอบคลุมลูกคาใน
หนวยงานราชการ  ทหาร  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และ  ภาคเอกชน     นอกจากน้ี ทีมงานดานเทคนิคดูแลดานการ
บริการขอมูลทั้งกอนและหลังการขาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบถวน
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กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจํ าหนาย
ทางสายธุรกิจ IRCT มีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีชัดเจนโดยเฉพาะสวนงานท่ีตองใชเคร่ืองมือวัด

สัญญาณและทดสอบ โดยกลุมลูกคาแบงออกเปน 3 กลุมหลักคือ กลุมการส่ือสารโทรคมนาคมและการไฟฟาท้ังในภาครัฐ
บาลและรัฐวิสาหกิจ ภาคสถาบันการศึกษา และ กลุมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี

• ! กลุมการสื่อสารโทรคมนาคมและการไฟฟาท้ังในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไดแก การส่ือ
สารแหงประเทศไทย  บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน),   การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เปนตน

• ! กลุมภาคสถาบันการศึกษา โดยจะเนนขายในสวนหองทดลองของภาควิศวกรรมศาสตร
ภาควิทยาศาสตร ตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทัง้ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึง ตาม
วิทยาลัยอาชีวะตางๆ

• ! กลุมโรงงานอเิลคทรอนิคส เชน บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส ประเทศไทย จํ ากัด
(มหาชน) บริษัท ซีเกท  เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํ ากัด บริษัท  มินิแบ  (ประเทศไทย)
จํ ากัด

การทํ าตลาดในแตละกลุมลูกคาจะมีกลยุทธแตกตางกันไป โดยในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะ
เขาไปประกวดราคา สวนในภาคเอกชนจะใหพนักงานขายตรงเขาไปแนะนํ าสินคาใหกับลูกคา แมวาปจจุบันรายไดหลัก
ของสายธุรกิจ IRCTจะมาจากลุมภาครัฐบาลและรัฐวิสากิจ แตทางกลุมธุรกิจ IRCT มีแนวโนมลดการพ่ึงพาภาครัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ โดยการขยายงานดานเอกชนเพ่ิมเติม ไดแก บริษัทเอกชน ดานระบบโทรคมนาคมตางๆ รวมถึงการขยายงาน
ในการติดต้ัง ระบบอัตโนมัติตางๆ ในสายพานการผลิตของโรงงานอุตหสากรรม โดยในป 2545 สายธุรกิจ IRCT มีสัดสวน
ของลูกคากลุมตางๆ คิดเปนสัดสวน ดังน้ี

กลุมลูกคา ยอดขาย (ลานบาท) รอยละ
ส่ือสารโทรคมนาคม 35 38
สถาบันการศึกษา 25 27
โรงงานอุตสาหกรรม 5 5
อื่นๆ 28 30

รวม 93 100.0

3.6.2.2 ภาวะการแขงขัน
เน่ืองจากอุปกรณเคร่ืองมือวัดสัญญาณอิเลคทรอนิคสเปนตลาดเฉพาะ (niche market) มีกลุม

ลูกคาที่คอนขางจํ ากัด มีการแขงขันนอยราย โดยผลิตภัณฑของสายธุรกิจ IRCT จะมีเครื่องมือวัดสัญญาณและทดสอบที่
หลากหลายกวาคูแขงขัน โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑและคูแขงขันของบริษัทมีดังน้ี

ตราผลิตภัณฑ ช่ือบริษัท รุนแบบของผลิตภัณฑท่ีแขงขันกับบริษัท
Acterna บริษัท เอส ซี พี ซิสเต็ม จํ ากัด SDH Test และ Protocol Test
Tektronix บริษัท ไทรเนอรยี อินสตรูเมนทร จํ ากัด Fiber Optic Test , SDH Test และ GSM Test
Anritsu บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํ ากัด Fiber Optic Test, SDH Test  และ Microwave Test



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 47

แนวโนมการแขงขัน
จากขอมูลของบริษัท IRCT คาดการณวาตลาดโดยรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป

โดยมีมูลคาของตลาดรวมท้ังส้ินประมาณ 500 ลานบาท โดยในป 2545 ยอดขายของสายธุรกิจ IRCT มีการขยายตัวโดยมี
สาเหตุจาก เมื่อเวลาผานไประยะหน่ึงประมาณ 2-3 ป ขีดความสามารถของเคร่ืองมือวัดจะไมเพียงพอในการใชงาน เน่ือง
จากงานมีการขยายขอบขายงาน และ เทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา ทํ าใหลูกคามีความจํ าเปนในการซ้ืออุปกรณท่ีมี
ความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมถึงอายุการใชงานของเคร่ืองมือจะมีระยะเวลาประมาณ 5-10 ป ข้ึนกับการใชงานของลูกคา อีก
ท้ังยังมีการขยายตัวทางดานส่ือสาร โทรคมนาคม ทํ าใหมีการส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนจากหนวยงานเหลาน้ีมากข้ึน

3.6.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สายธุรกิจ IRCT จัดหาผลิตภัณฑสวนใหญโดยการนํ าเขาจากผูผลิตตางประเทศ สวนผลิตภัณฑที่สั่งซื้อ

ในประเทศสวนใหญเปนผลิตภัณฑเสริมท่ัวๆไปตามความตองการของลูกคา ไดแก สายสัญญาณ สายใยแกวนํ าแสง หัวตอ
สัญญาณตางๆ เคร่ืองพิมพ และอุปกรณสํ าหรับใสเคร่ืองมือ สํ าหรับสินคานํ าเขาของ Agilent จะทํ าการส่ังซ้ือไปทางบริษัท
ผูผลิตเม่ือไดรับใบส่ังซ้ือจากลูกคา โดยทางสายธุรกิจ IRCT ไมมีการเก็บสินคาคงคลังของ Agilent เน่ืองจากเปนสินคาท่ีมี
ราคาแพง สวนสินคาของ Iwatsu จะมีการเก็บสินคาคงคลังในบางรุนเน่ืองจากมีการจํ าหนายบอยและมีราคาไมแพงนัก โดย
สวนใหญรายไดในป 2545 กวารอยละ 80 มาจากการขายสินคาของ Agilent ทํ าใหสายธุรกิจ IRCT ไมพบปญหาดานสินคา
คงคลังมากนัก ทางสายธุรกิจ IRCT ดํ าเนินธุรกิจกับบริษัทผูผลิตตางๆมามากกวา 10 ป ทํ าใหสัญญาที่มีอยูในปจจุบันมี
ความมั่นคงคอนขางสูง โดยชองทางการซ้ืออุปกรณวัดและทดสอบในหนวยรอยละเปนดังน้ี

ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545
ตางประเทศ 95 95 95 95
ในประเทศ 5 5 5 5

3.6.4 สัญญาสํ าคัญที่เก่ียวของในการดํ าเนินธุรกิจจํ าหนายอุปกรณเครื่องมือวัดและทดสอบ
(1) สัญญาระหวางบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด กับ บริษัท Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd
บริษัท  บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด
คูสัญญา บริษัท Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd
สัญญาเลขที่  R8V16
วันเริ่มตนของสัญญา 1 กรกฎาคม 2545
ระยะเวลาของสัญญา 1 ป โดยการตอสัญญาจะพิจารณาจากยอดขายประกอบกอนตออายุสัญญา
คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1. สัญญาแตงต้ังเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคาอุปกรณเคร่ืองมือวัดและทดสอบ Agilent

2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 90 วัน

 (2) สัญญาระหวางบริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด กับ บริษัท Iwatsu Electric Co., Ltd.
บริษัท บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํ ากัด
คูสัญญา บริษัท Iwatsu Electric Co., Ltd.
สัญญาเลขที่  ไมมี
วันเริ่มตนของสัญญา 1 สิงหาคม 2545
ระยะเวลาของสัญญา 1 ป



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 48

คาตอบแทน ไมมี
สาระสํ าคัญ 1. สัญญาแตงต้ังเปนผูแทนจัดจํ าหนายสินคาอุปกรณเคร่ืองมือวัดและทดสอบ Iwatsu

2. การบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหน่ึง ตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วัน

3.7 สายธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร (International Software Development Company Limited: ISD)
3.7.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

สายธุรกิจ ISD ดํ าเนินงานภายใตบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด ประกอบ
ธุรกิจใหบริการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา (Customization Development) โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีลา
สุดของ Microsoft และ JAVA ผลิตภัณฑหลักของสายธุรกิจ ISD ไดแก

• ! Business Workflow Solution เปนซอฟตแวรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร ( Business
Workflow Solution ) โดยเฉพาะองคกรท่ีมีข้ันตอนการทํ างานหลายๆข้ันตอน เชน ธนาคาร
พาณิชย บริษัทประกันภัย เปนตน ที่ผานมาบริษัทไดพัฒนาซอฟตแวรใหกับโครงการสํ าคัญหลาย
โครงการเชน  การพัฒนาระบบ Business Workflow Solution ไดแก ระบบใหบริการสินเชื่อ (Loan
service) ของธนาคารกสิกรไทย เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างานใหธนาคารสามารถใหบริการ
ลูกคาไดรวดเร็วและมีความถูกตองมากข้ึน โดยเอกสารจะไมสูญหายและสามารถตรวจสอบยอน
หลังไดรวดเร็วขึ้น นอกจากน้ีพนักงานในสายงานท่ีเก่ียวของสามารถทราบสถานะของเอกสารงาน
ไดวาอยูในขั้นตอนใดของกระบวนการ ข้ันตอนใดของกระบวนการมเีอกสารงานรอมากเกินไป มี
ความจํ าเปนที่จะตองทํ างานในสวนน้ันกอน เพ่ือใหกระบวนการโดยรวมมีความรวดเร็วมากข้ึน
รวมถึงสามารถตรวจสอบผลงานของบุคคลากรในกระบวนการไดอกีดวย

• ! Software Development Solution เปนซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนตามความตองการของลูกคา เชน
ซอฟตแวรสํ าหรับบริหารสถานศึกษา (Academic Information System) ซ่ึงชวยใหผูบริหารสถาน
ศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย สามารถมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียน
นักศึกษา หลักสูตรการเรียน การวัดผล ระบบบุคลากร ระบบอาคารสถานท่ี เพ่ือใชในการบริหาร
ไดเปนอยางดี

นอกจากน้ีในป 2546 ทางสายธุรกิจ ISD จะมีการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับงานเอกสาร ไดแก
• ! Document Management Solution เปนซอฟตแวรระบบควบคุมเอกสาร เก็บประวัติการแกไข

เอกสาร ทํ าใหเอกสารมีความเปนระบบมากข้ึน ชวยลดข้ันตอนในการเบิกใชเอกสารควบคุม ลด
เวลาการคนหาเอกสาร พนักงานสามารถดูเอกสารชุดเดียวกันไดพรอมกันหลายคน

• ! Document Imaging Solution เปนซอฟตแวรท่ีมีความสามารถชวยแปลงเอกสารกระดาษใหเปน
ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส ทํ าใหสามารถใชประโยชนไดในระบบคอมพิวเตอร สามารถสรางดัชนีคน
หาขอมูลในเอกสารไดอยางรวดเร็ว ทํ าใหใชงานไดสะดวกรวดเร็วข้ึน
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สายธุรกิจ ISD ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพัฒนาซอฟตแวร
โดยสรุปสาระสํ าคัญไดดังน้ี

หัวขอ รายละเอียด
ผลิตภัณฑ        ซอฟตแวร
บัตรสงเสริมเลขที่        1373/2542
เง่ือนไข

• ! ทุนจดทะเบียนเรียกช ําระแลวข้ันต่ํ า (ลานบาท)
• ! รอยละข้ันต่ํ าของการถือหุนของผูถือหุนสัญชาติไทย
• ! ขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนข้ันต่ํ า (ลานบาท)

2.0
51
1.0

สิทธิและผลประโยชน (ระยะเวลายกเวน)
• ! ภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิ
• ! ไมตองนํ าเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมมาคํ านวณภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาการสง
เสริม

24/08/42 –
24/08/50

3.7.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.7.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานสินคาและบริการ

ทางสายธุรกิจ ISD มีความเช่ียวชาญเปนพิเศษดานการพัฒนาซอฟตแวร Business
Workflow Solution โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีลาสุดของ Microsoft และ JAVA และพรอมที่จะเพิ่มเติมคุณสมบัติของ
ซอฟตแวรตามความตองการของลูกคาแตละราย สายธุรกิจ ISD สามารถเสริมจุดแข็งใหกับหลายสายงานของบริษัทฯ อาทิ
เชน สายธุรกิจ SI สายธุรกิจ NW และสายธุรกิจ GI โดยสายธุรกิจ ISD จะชวยในการพัฒนาซอฟตแวรใหเปนไปตามความ
ตองการของลูกคาของแตละสายงาน ทํ าใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน และชวยสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาและบริการ ตลอด
จนตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายไดกวางและครบถวนย่ิงข้ึน จึงถือเปนจุดแข็งในการเขาไปประกวดราคา

นอกจากน้ีทางสายธุรกิจ ISD ยังทํ าการพัฒนาซอฟตแวร datafile ซ่ึงมีคุณภาพดี ราคา
ยอมเยา สํ าหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กรวมถึงประชาชนท่ัวไป โดยคาดวาจะมีการพัฒนาซอฟตแวรตางๆเพ่ิมเติมอีก
หลายโปรแกรมในป 2546 และจัดจํ านายผานสายธุรกิจ IDC  ซ่ึงจัดเปนการเพ่ิมจํ านวนสินคา และเปนการประชาสัมพันธ
ตราสินคาของสายธุรกิจ ISD ใหแข็งแกรง เปนท่ีรูจักในวงกวาง

ในสวนของการใหบริการ สายธุรกิจ ISD เนนการใหบริการท่ีมีคุณภาพโดยจัดใหมี
บริการหลังการขายกับลูกคา โดยมีการนํ าเสนอสัญญาบริการหลังการขายรายปตอลูกคา ใหคํ าแนะนํ าและแกไขเม่ือลูกคามี
ปญหาในการใชงานอยางรวดเร็ว  และในอนาคตสายธุรกิจ ISD จะมีขอมูลสนับสนุนการใหบริการผานทางเว็บไซตเพ่ิมเติม
แกลกูคาอีกดวย

(2) ดานพนักงาน
พนักงานของสายธุรกิจ ISD มีประสบการณมากกวา 10 ป ทํ าใหมีความรู ความเขาใจใน

ซอฟตแวรที่ทํ าการพัฒนาเปนอยางดี และเน่ืองจากธุรกิจน้ีเปนธุรกิจท่ีตองพ่ึงพาความรูความสามารถของพนักงานเปน
หลัก ทางสายธุรกิจ ISD จึงมีนโยบายจูงใจใหพนักงานทํ างานกับบริษัทในระยะยาว โดยเสนอใหพนักงานท่ีมีความเช่ียว
ชาญเขาไปถือหุนเพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกเปนสวนรวมในความเปนเจาของบริษัททุมเทกับการทํ างานและเพ่ิมประสิทธิ
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ภาพในการทํ างานพรอมกับเนนนโยบายพัฒนาและสงเสริมทักษะใหกับพนักงานโดยสงพนักงานเขาอบรมความรูเพ่ิมเติม
และสอบใบอนุญาตตางๆ อีกดวย

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจํ าหนาย
งานสวนใหญของสายธุรกิจ ISD จะเปนการทํ างานรวมกับหนวยงานของบริษัท IRCP ในป

2545 สายธุรกิจ ISD มีกลุมลูกคาหลักคือสถาบันการเงิน โดยมีรายไดของลูกคากลุมน้ีรอยละ 66 สวนรายไดอีกรอยละ 34
จะเปนกลุมลูกคาท่ัวไป

ในป 2546 สายธุรกิจ ISD มีกลุมลูกคาเปาหมาย 4 กลุม คือ สถาบนัการเงิน ภาคการส่ือสาร
โทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และ ภาครัฐบาล เน่ืองจากบริษัทเหลาน้ีเปนองคกรท่ีมีข้ันตอนการทํ างานหลายๆ
ขั้นตอน ซ่ึงตรงกับความเช่ียวชาญของสายธุรกิจ ISD นอกจากน้ีการท่ีสายธุรกิจ ISD มีการพัฒนาโปรแกรมใหกับลูกคาใน
ปที่ผานมา ทํ าให มีฐานขอมูลที่สามารถน ํามาใชประโยชนโดยตรงจากประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรจากลูกคาแหง
หนึ่งไปยังอีกแหงหน่ึง โดยสามารถนํ าความรูมาพัฒนาใหกับลูกคากลุมใหมไดโดยใชเวลานอยลง และมีประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้น สงผลใหสายธุรกิจ ISD สามารถขยายฐานลูกคาไปในกลุมเดียวกันไดงายข้ึน

3.7.2.2 ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวรยังสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ืองในประเทศไทยเน่ืองจากอัตราการ

ใชซอฟตแวรในอุตสาหกรรมยังมีไมมาก ธุรกิจในอนาคตจะมีการนํ าซอฟตแวรไปใชควบคุมตดิตามธุรกรรมจากการลงทนุ
ใหมๆ ปรับปรุงระบบงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ าธุรกรรมเพ่ิมข้ึน

คูแขงโดยตรงของสายธุรกิจ ISD มีจํ านวนนอยราย ไดแก บริษัทซ่ึงเปนตัวแทนซอฟตแวร
ประยุกตจากตางประเทศซ่ึงจัดอยูในระดับและกลุมเดียวกัน เชน บริษัท ล็อกซบิท จํ ากัด บริษัทเพอริคอม อิมเมจิน ซิส
เต็มส (ประเทศไทย) จํ ากัด เปนตน คูแขงโดยตรงเหลาน้ี บางรายไมมีสินคาและบริการในลักษณะแกปญหาแบบครบวงจร
(total solution) ซ่ึงเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับลูกคาหลักหลายราย คูแขงบางรายไมไดเนนการทํ าตลาดซอฟตแวรประยุกตท่ีเปน
ตัวแทนเหมือนกับท่ีสายธุรกิจ ISD ทํ าอยู ทํ าใหสายธุรกิจ ISD มีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมากในอุตสาหกรรม

สวนคูแขงทางออมคือซอฟตแวรเฮาส (Software House) ในประเทศซ่ึงมีจํ านวนมากแตจะไม
เนนกลุมลูกคาที่เปนโครงการใหญ อยางไรก็ดีทางสายธุรกิจ ISD มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาระบบงานข้ึนมาท้ังหมดเองเชน
เดียวกับซอฟตแวรเฮาสไดเชนกัน เชน ระบบบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบฌาปนกิจสงเคราะหของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน

แนวโนมอุตสาหกรรม
จากการสงเสริมใหผูประกอบการไทยไดหันมาใชซอฟตแวรท่ีผลิตโดยคนไทย และรัฐบาลสง

เสริมใหตลาดซอฟตแวรมีอนาคตที่สดใส  โดยจากแผนแมบทกระทรวงไอซีทีป 2545-2549 ไดคาดการณวา อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทยจะมีมูลคาขนาด 9 หมื่นลานบาทตอปภายในป 2549 โดยมีมูลคาซอฟตแวรหรือธุรกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือการสง
ออกรอยละ 75 ของมูลคารวม ท้ังน้ีรัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมีการผลิตนักวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพ และมี
หนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion Agency: SIPA) เพ่ือผลักดันใหเกิดการลงทุน
และสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเติบโตจากปจจุบัน โดยอํ านวยความสะดวกใหผูลงทุนแบบ One-Stop-Shop
ตั้งแตป 2546 พรอมกับการสงเสริมใหมีการใช Open Source ซอฟตแวรควบคูกับซอฟตแวรท่ีผลิตในประเทศไทยเทียบมูล
คาไมตํ่ ากวารอยละ 50 ของมูลคาซอฟตแวรรวมในแตละป รวมถึงไดมีนโยบายปรับปรุงอัตราภาษีอากรนํ าเขาและสงออก
ของปจจัยในการผลิตสินคาไอทีเพ่ือใหผูประกอบการในไทยไมเสียเปรียบสินคาท่ีนํ าเขาแบบสํ าเร็จรูป ทํ าใหอุตสากรรม
พัฒนาซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีอนาคตสดใส
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ในป 2546 สมาคมอตุสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI) วิเคราะหวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยรวมจะเติบโตกวา
รอยละ 32 เพ่ิมข้ึนจากมูลคาตลาดรวมท่ีประมาณ 30,150 ลานบาทเปน 39,800 ลานบาท โดยปจจัยท่ีทํ าใหตลาด
ซอฟตแวรมีการขยายตัวไดแก การท่ีภาครัฐไดเล็งเห็นความสํ าคัญกับภาคอุตสาหกรรมไอท ีและไดการจัดต้ังกระทรวงไอซี
ทีข้ึนเพ่ือใหการสนับสนุนท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการลงทุนทางดานไอที นอกจากน้ียังไดมีการนํ างบประมาณออกมา
ใชจายทางดานไอทีในกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ และ สนับสนุนใหองคกรขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เร่ิมหันมา
ใหความสํ าคัญในการใชไอทีมากขึ้น โดยการนํ าซอฟตแวรเขามาเสริมศักยภาพการผลิตขององคกรและสนับสนุนใหผู
ประกอบการไทยหันมาใชซอฟตแวรท่ีผลิตโดยฝมือคนไทย

มูลคาตลาดรวมซอฟตแวรแยกตามกลุมธุรกิจ

ท่ีมา: สมาคมอตุสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI)
3.7.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

ปจจุบันสายธุรกิจ ISD พัฒนาซอฟตแวรโดยใชเทคโนโลยีจาก Microsoft เปนหลัก สวนในอนาคตมีแนว
โนมจะพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี open system JAVA เพ่ิมขึ้น ทางสายธุรกิจ ISD ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545 มีบุคลากรทั้ง
สิ้น 12 คน ประกอบดวยฝาย Project Team จํ านวน 9 คน และ Support Team จํ านวน 3 คน ในป 2546 วางแผนท่ีจะ
เพ่ิมบุคลากรเปน 30 คน โดยพนักงานใหมจะไดรับการอบรมงานเพ่ือใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับคนในสายงาน ซ่ึงจะใช
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เน่ืองจากจะมีการขยายงานทางดานการพัฒนาสินคาซอฟตแวรทุกดาน รวมถึงการทํ า
ซอฟตแวรสํ าหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ประชาชนท่ัวไปเพ่ือสงไปจํ าหนายยังสายธุรกิจ IDC

3.8! โครงการที่ยังไมไดสงมอบ

โครงการที่ยังไมไดสงมอบของบริษัทฯ โดยสวนใหญเปนงานประมูลท้ังจากภาคราชการและเอกชน โดย
เปนโครงการของสายธุรกิจ SI สายธุรกิจ NW และสายธุรกิจ GI โดยมีโครงการทีช่นะการประมูลแลว ณ วันที ่30 เมษายน
2546 ดังน้ี

จํานวนบคุคลากรในอตุสาหกรรมซอฟแวรป 2003
แบงตามชนดิงาน

1% 7%
22%

2%

7%7%

54%

Architects
Analysts/DB Designers
Developers
Project Managers
Test Engineers
System Engineers
System Administrator

กลุมธุรกิจ 2002 % 2003 %
กลุมสือสารและโทรคมนาคม 4,200 14 5,500 14
กลุมโรงงานอตุสาหกรรม 5,500 17 7,000 18
กลุมคาปลีก 1,200 4 1,800 5
กลุมคาสง 1,000 3 1,450 4
กลุมอุตสาหกรรมนํามันและกาซ 2,200 7 3,000 8
ภาครัฐบาล 6,000 20 7,000 18
ภาคสาธารณสุข 350 1 500 1
ภาคการศึกษา 4,000 13 5,600 14
กลุมทีใชในครัวเรือน 1,000 3 1,800 5
กลุมธุรกิจบันเทิง 800 3 800 2
กลุมธุรกิจการเกษตร 1,000 3 1,150 3
กลุมขนสง 500 2 500 1
กลุมสถาบันการเงิน 2,700 9 3,700 9
รวม 30,150 100 39,800 100
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ลาํดบัที่ ช่ือโครงการ เจาของโครงการ
มลูคางานทีร่บัรู
รายไดในป 2545 

(ลานบาท)

มลูคางานทีจ่ะรบัรู
รายไดคงเหลอื 

(ลานบาท)

รวมมลูคาโครง
การ (ลานบาท)

1 งานปรับปรุงเครือขายระบบขอสนเทศเพือ่การบริหาร บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 0.00 7.57                  7.57                  
2 งานพฒันาระบบรับชําระคาบริการโทรคมนาคม การสือ่สารแหงประเทศไทย 6.24                  9.42                  15.66                
3 ครุภณัฑคอมพวิเตอรเพือ่พฒันาระบบสารสนเทศ สาํนกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1.00                  2.35                  3.35                  
4 งานพฒันาระบบงานDocument Management System ธนาคารกสกิรไทย 0.28                  1.13                  1.41                  
5 งานพฒันาระบบงานการนาํสญัญารูปแบบใหมเขาระบบ DMS ธนาคารกสกิรไทย 0.48                  1.91                  2.39                  

6
ระบบบัญชีและระบบงบประมาณโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเร็จรูป
สาํหรับกจิการโทรคมนาคม

การสือ่สารแหงประเทศไทย 0.00 157.00 157.00               

7 เชาระบบคอมพวิเตอรและอปุกรณ การไฟฟาฝายผลิต 19.43 24.77 44.20                
8 ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย การไฟฟาฝายผลิต 0.00 5.00 5.00                  
9 ระบบงาน Imaging Workflow System ธนาคารไทยธนาคาร 0.00 4.00 4.00                  
10 ระบบเครือขายใยแกวนาํแสง มหาวิทยาลัยขอนแกน 0.00 9.00 9.00                  

11 ระบบเครือขายสารสนเทศ
บจก. ลานนาซพัพลาย (มหาวิทยาลัย 
นเรศวร)

0.00 6.90 6.90                  

12 เชาระบบคอมพวิเตอรและอปุกรณ การสือ่สารแหงประเทศไทย 1.12 1.96 3.08                  
13 เชาระบบคอมพวิเตอรและอปุกรณ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 2.08 2.93 5.01                  
14 เชาระบบคอมพวิเตอรและอปุกรณ บจก. ผลิตไฟฟาราชบุรี 1.99 2.65 4.64                  
15 จางทาํฐานขอมลูเชิงพืน้ทีส่าํหรับการกาํหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิ สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 0.00 0.83 0.83                  

16
ระบบคอมพวิเตอร โครงการจัดต้ังศนูยควบคมุการแกไขปญหายาเสพ
ติดและความมัน่คงชายแดน

กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 0.00 4.50 4.50                  

17 ซอฟตแวร GIS มหาวิทยาลัยศลิปากร 0.00 1.63 1.63                  
18 การจัดทาํขอมลูสารสนเทศดวยเทคโนโลยแีบบ Web Base การสือ่สารแหงประเทศไทย 0.00 16.35 16.35                
19 ระบบเครือขายภายในสถาบันฯ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบัง 0.00 37.51 37.51                
20 ระบบคอมพวิเตอร ในการจัดต้ังหองปฏิบัติการ กองทพัภาคที ่3 0.00 1.50 1.50                  
21 จางขยายเครือขายระบบขอสนเทศเพือ่การบริหาร บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 0.00 0.69 0.69                  
22 ระบบเครือขายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 0.00 1.98 1.98                  

ยอดรวม 32.62 301.58 334.20                  

เนื่องจากโครงการของบริษัทฯสวนใหญมีอายุไมเกิน 1 ป  ดังน้ัน บริษัทคาดวาจะสามารถรับรูรายได
ทุกโครงการในป 2546 ยกเวน โครงการระบบบัญชีของการสื่อสารแหงประเทศไทย มูลคาโครงการ 157 ลานบาท และราย
ไดจากการใหเชาอุปกรณของหนวยงานตางๆ ซ่ึงใหเชาเปนระยะเวลา 3 ป  ดังน้ัน จากโครงการท้ังหมด บริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถรับรูรายไดประมาณ 240 ลานบาทในป 2546  และสวนท่ีเหลืออีก 61.6 ลานบาทในป 2547

3.9 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -
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