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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท และ สยามเพรส เปนผูผลิตและจําหนายแบบพิมพธุรกิจทั่วไป และกระดาษสํานักงานรวมทั้ง
กระดาษพิมพตอเนื่อง โดยสามารถแบงประเภทของสินคาไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) แบบพิมพธุรกิจ (Business Forms) เปนงานพิมพที่มีการออกแบบและพิมพลวดลายลงบนผิวกระดาษสําหรับ
การใชงานเฉพาะอยาง อาทิเชน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบแจงหนี้ ใบนําฝาก-ถอนของธนาคาร ใบสลิป เอทีเอ็ม
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร แผนพับ ปฏิทิน รายงานประจําป เปนตนโดยลูกคาจะเปนผูระบุรูปแบบ
ความตองการเพื่อใหบริษัทจัดพิมพ
2) แบบพิมพธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และ แบบพิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม (Security Forms) แบบ
พิมพธุรกิจแบบพิเศษ(Advance Forms) จะเปนแบบพิมพที่ถูกออกแบบใหสามารถใชงานตามความตองการของลูกคา
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ รวมทั้งมีมูลคาเพิ่ม (Value-added) ในดานการตลาดของกิจการดวย เชน ใบ
สมัครพรอมบัตรสมาชิกในตัว เปนตน สําหรับแบบพิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม (Security Forms) จะใชวัตถุดิบที่
ออกแบบมาเพื่อใชกับงานพิมพปลอดการทําเทียมโดยเฉพาะ เชน กระดาษพิมพลายน้ํา, กระดาษที่ผลิตเพื่อใช
เฉพาะงาน, หมึกพิมพแบบพิเศษ, การใช Hologram ประกอบเปนตน กระดาษปลอดการทําเทียมเปนเอกสารที่สําคัญ
ของหนวยงานที่ถูกออกแบบเพื่อใหยากตอการลอกเลียนแบบ เชนใบหุน ตั๋วสัญญาใชเงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก
เปนตน
3) กระดาษสํานักงาน (Office Paper) ประกอบดวยกระดาษพิมพตอเนื่องแบบไมมีลวดลายที่ใชกับเครื่องพิมพ
ตอเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใชงานในสํานักงาน เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษความรอน
สําหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสําหรับเครื่องพิมพระบบเลเซอรและอิงคเจ็ต เปนตน เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานงานพิมพของลูกคา
3.1.2 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
1) แบบพิมพธุรกิจทั่วไป (Business Forms) ในป 2547 ตลาดในสวนนี้จะมีการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากเปน
สินคาสิ้นเปลืองใชแลวหมดไป มีปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งมีจํานวนมากโดยเฉพาะ ลูกคากลุมสถาบันการเงิน ,
กลุมธุรกิจดานการสื่อสาร , หนวยงานราชการ ประกอบกับขั้นตอนการผลิตไมยุงยากไมตองใชเทคโนโลยีในการผลิต
มากนัก จึงทําใหมีผูผลิตหลายราย นอกจากนั้นกลุมลูกคาที่กลาวไวขางตนไดนําระบบการประมูลโดยผานสื่อทางอิเลค
โทรนิคส (e-auction)มาใช ยิ่งทําใหมีการแขงขันที่รุนแรง ราคาประมูลที่ไดจะคอนขางต่ํา ในขณะที่ตนทุนวัตถุดิบเพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหบางครั้งบริษัทไมสามารถแขงขันดานราคาได แตอยางไรก็ตาม บริษัท ไดทําการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับตัว
สินคาโดยการเสนอบริการดานการบริหารคลังและจัดเก็บสินคาใหนอกเหนือจากการขาย ซึ่งเปนการเพิ่มความสะดวก
ใหกับลูกคา อันจะทําใหบริษัทไมตองเจอกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง
2) แบบพิมพธุรกิจแบบพิเศษ(Advance Forms) / แบบพิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม (Security Forms) ตลาดใน
สวนนี้เปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย เนื่องจากเปนงานตองใชเทคโนโลยีการพิมพชั้นสูง รวมทั้งตองมีระบบการ
ออกแบบลายน้ําเพื่อปองกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการทําหองพิมพแยกบริเวณเพื่อเปนเอกเทศในการ
รักษาความปลอดภัย จากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลทําใหตองมีการใชเงินลงทุนที่สูงทําใหมีผูประกอบการนอยราย
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ประกอบกับลูกคาไมตองการเปลี่ยนแปลงผูผลิตบอยดวยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย และปองกันไมใหคูแขงรู
ถึงกลยุทธหรือโปรโมชั่นที่ออกมาเพื่อการตลาด จึงทําใหการแขงขันในสวนนี้มีไมมาก
3) กระดาษสํานักงาน (Office Paper) ตลาดในสวนนี้มีการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากเปนสินคาที่ผลิตพรอมใช
งานไดทันที ไมตองอาศัยเทคโนโลยีมากนัก มีผูผลิตจํานวนมาก ขบวนการผลิตเปนเพียงการตัด เพื่อใหไดตามขนาด
ที่ใชงาน ลูกคาพิจารณาเรื่องราคามากกวาคุณภาพสินคา เนื่องจากเพราะคุณภาพสินคามาจากโรงงานผลิตกระดาษราย
ใหญ เพียง 2 ราย คือ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย กับ บริษัท แอ็ดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตามบริษัท
ไมไดเนนการทําตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้มากนัก
3.1.3 กลยุทธการแขงขัน
เนื่องจากความตองการของแบบพิมพธุรกิจยังคงมีอยูอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา บริษัทซึ่งไดดําเนินการโดยผูบริหารที่มปี ระสบการณดานธุรกิจ
สิ่งพิมพและกระดาษตอเนื่องนานกวา 15 ป จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
และขยายธุรกิจอยางตอเนื่องผานชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่มีอยูดังกลาว
บริษัทมีกลยุทธการแขงขันในดานตางๆ ตอไปนี้
1) การใหบริการที่ครบวงจรตั้งแตการใหบริการดานการพิมพไมวาจะเปนการพิมพแบบตอเนื่อง หรือการพิมพ
แบบแผน ตลอดจนการใหบริการดานการจัดเก็บเอกสารการพิมพ ไปจนถึงการจัดสง(One- Stop Service)
2) การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในการผลิต เชน เครื่องพิมพ “Digital Colors” ,
เครื่องพิมพพรอมบรรจุซอง
3) บริการดานบริหารคลังสินคาและจัดสงเอกสารการพิมพ มีโครงการรวมมือกับลูกคาในการกําหนดแผนการ
สั่งซื้อสินคาของลูกคา โดยบริษัทจะทําการวางแผนรวมกับลูกคาในการกําหนดตารางเวลาการสั่งซื้อ และปริมาณใน
การสั่งซื้อเพื่อที่จะใหปริมาณการใชกับปริมาณที่บริษัทสั่งซื้อมีความเหมาะสมกัน นอกจากนี้ทางบริษัทจะสอบถามไป
ยังลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อทราบถึงปริมาณสินคาที่ลูกคามีอยูเพียงพอกับความตองการหรือไม
เพื่อนํามาปรับปรุง
แผนการจัดซื้อสินคาแกลูกคาในคราวถัดไป ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที นอกจากนี้
กลยุทธนี้ยังมีประโยชนในแงการสรางสัมพันธอันดีตอลูกคา
ตลอดจนยังเปนประโยชนตอบริษัทในดานการวาง
แผนการผลิต
4) การใชมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 เปนจุดขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตรายแรกใน
อุตสาหกรรม (อางอิงขอมูลจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม www.tisi.go.th)
นอกจากนั้นในป 2543 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดานการควบคุมสิ่งแวดลอม จากการจัดระบบการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานดังกลาวทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนการผลิต สรางความสม่ําเสมอในคุณภาพสินคา และ
หวงใยสิ่งแวดลอม
5) การวางตําแหนงของสินคาอยูในระดับกลางถึงสูง เนื่องจากสินคาของบริษัทนั้นเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง
และบริษัทยังเนนการใหบริการหลังการขายเพื่อเสริมความมั่นใจในสินคาของบริษัท
ทําใหบริษัทสามารถตั้งราคา
สินคาไดในราคาที่สูงกวาคูแขง
6) การนําเสนอสินคารูปแบบใหม เพื่อขยายตลาดในสวนที่มีการแขงขันนอย อาทิเชนกระดาษพิมพแบบพิเศษ
(Advance Forms) ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชน รูปแบบการใชที่นาใช สะดวก และมีมูลคาเพิ่มในตัวเอง ทําให
สามารถสรางอัตรากําไรที่สูงขึ้น
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7) การลงทุนเพิ่มอุปกรณเสริม เชน เพิ่มระบบ Inkjet System เขากับเครื่องจักรเดิมที่มีอยูเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพของงานหรือเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑในขั้นตอนสุดทาย (Finishing) ในการพัฒนารูปแบบสินคาหรือ
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในปจจุบันอยางครบวงจร
8) บริษัทมีฐานลูกคาหลากหลายประเภทองคกรและ มีสายสัมพันธทดี่ ีกับลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ มายาว นานและยัง
มีตอเนื่อง
3.1.4 กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะของลูกคาจะแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ
1) ลูกคาภาคเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จะมีความซื่อสัตยตอผลิตภัณฑ (Brand Loyalty) คอนขางสูง
เนื่องจากความคุนเคยในผลิตภัณฑ ความสะดวกในการสั่งสินคาความยุงยากในการจัดทําแบบฟอรมใหม ตลอดจน
ความคุนเคยกับพนักงานขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทไดเปดดําเนินกิจการมาเปนเวลานาน จึงมีความไดเปรียบ
ทางดานฐานลูกคาในกลุมนี้
2) ลูกคาภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ เชน ธนาคาร และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกคาในกลุมนี้จะยึด
เรื่องราคาและคุณภาพเปนปจจัยหลัก การสั่งซื้อของลูกคาประเภทนี้จะมีปริมาณสูง โดยจะทําการคัดเลือกสินคาและ
จัดซื้อผานวิธีการประมูล ทั้งนี้บริษัทมีประสบการณในดานการประมูลงานจากองคกรขนาดใหญมาเปนเวลานาน
กอปรกับคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่นาเชื่อถือ ซึ่งเปนจุดเดนของบริษัทในการเขารวมประมูลงาน
นอกจากนั้นบริษัทยังมีรายไดจากการสงออกกระดาษตอเนื่องแบบ Business Forms และ Advance Forms / Security
Forms ในสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน โดยในปจจุบันมีลูกคาหลักอยูในประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศในแถบอินโดจีน ในปจจุบันบริษัทไมมีลูกคาที่มียอดสั่งซื้อมากกวารอยละ 30 ของยอดการจําหนายรวม
ของบริษัท ซึ่งทําใหไมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายใหญ
3.1.5 นโยบายราคา
บริษัทจะใชวิธีการตั้งราคาอางอิงจากราคาทุนบวกสวนเพิ่มกําไร โดยบริษัทจะวางตําแหนงของสินคาของบริษัท
อยูในระดับกลางถึงสูง ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพสินคาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการใหบริการหลังการ
ขายที่มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับลูกคาทําใหเปนขอไดเปรียบเหนือคูแขงรายอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถตั้ง
ราคาสินคาที่สูงกวาคูแขง นอกจากนี้นโยบายการตั้งราคาที่สูงระดับหนึ่งจะเปนการเพิ่มภาพลักษณใหกับสินคาในอีกทางหนึ่งดวย
อยางไรก็ตามในงานประมูลสําหรับลูกคารายใหญๆ แลว บริษัทอาจใชกลยุทธการลดราคาบางสวน เพื่อใหได
คําสั่งซื้อจํานวนมาก นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทสามารถทําสัญญาในการซื้อกระดาษราคาคงที่เปนเวลาไมเกินหนึ่งปกับทางผูผลิต
กระดาษรายใหญ
ทําใหบริษัทสามารถเสนอราคาคงที่ใหแกลูกคารายใหญที่มียอดการสั่งซื้อจํานวนมากและมีการสั่งสินคาซ้ํา
(Repeat Order) หลายครั้งในหนึ่งป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูจัดพิมพงานใหแกหนวยงาน
ราชการหลายแหง
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3.1.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายสามารถแบงออกไดเปน 2 ชองทางใหญ ดังนี้
ชองทางการจัดจําหนาย
ธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงาน
60%

เอกชน

40%

1. ขายใหผูใชตรง

2. ขายผานตัวแทน

เครดิตเทอม 30-45 วัน

เครดิตเทอม 45-60 วัน

รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

รานคาสงกรุงเทพ และ
ปริมณฑล

รานคาสงตางจังหวัด

3.1.7 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ กระดาษถือเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญที่สุดในธุรกิจสิ่งพิมพและกระดาษ
สํานักงาน โดยคิดเปนประมาณ รอยละ 75 ของตนทุนการผลิตทั้งหมดของบริษัท การสั่งซื้อแตละครั้งตองมีการ
วางแผนลวงหนา โดยจะมีการประชุมทุกเดือน ตามคูมือมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อกําหนดปริมาณวัตถุดิบที่
สั่งซื้อใหมีปริมาณที่เหมาะสมสําหรับการผลิตในแตละไตรมาส โดยแหลงที่มาของกระดาษจะมีทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ขึ้นอยูกับประเภทของกระดาษ ทั้งนี้จํานวนผูผลิตและจําหนายกระดาษในประเทศรายใหญมีจํานวนไม
มากนัก แตหากพิจารณาแหลงวัตถุดิบในตางประเทศแลวพบวามีผูผลิตหลายราย โดยแหลงวัตถุดิบที่สําคัญของ
บริษัทมีทั้งในภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยุโรป อยางไรก็ตามการสั่งวัตถุดิบจากตางประเทศยังตอง
พิจารณาจากคาขนสงซึ่งเปนตนทุนหลักนอกเหนือจากราคากระดาษ
ในปจจุบันบริษัทใชกระดาษจากแหลงวัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทมีการสั่งซื้อกระดาษจาก
ผูผลิตภายในประเทศรายใหญรายหนึ่ง คือ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 50 - 60 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด
เนื่องจากความสม่ําเสมอของคุณภาพวัตถุดิบและการจัดสง อยางไรก็ตามบริษัทไมไดมีขอผูกมัดในการสั่งซื้อจากผูผลิตรายดังกลาว
ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต แมแตในชวงกลางป 2547 มีการขาดแคลน
กระดาษที่ใชเปนวัตถุดิบในการพิมพ
2) กําลังการผลิต และปริมาณการผลิตจริง ปจจุบัน โรงงานผลิตสิ่งพิมพและกระดาษสํานักงานของบริษัทตั้งอยู
ที่ ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30 ไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตดัง
ตารางตอไปนี้
รายการ
1. Business Forms
กําลังการผลิต (กลอง/ป)
ปริมาณการผลิต (กลอง/ป)
% ปริมาณการผลิต/กําลังการผลิต
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2547

2546

2545

360,000
300,000
83.33

360,000
284,522
79.03

300,000
291,972
97.32
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รายการ
2.Advance Forms/Security Forms
กําลังการผลิต (กลอง/ป)
ปริมาณการผลิต (กลอง/ป)
% ปริมาณการผลิต/กําลังการผลิต
3. Office Paper
กําลังการผลิต (กลอง/ป)
ปริมาณการผลิต (กลอง/ป)
% ปริมาณการผลิต/กําลังการผลิต

2547

2546

2545

48,000
35,000
72.92

48,000
26,945
56.13

48,000
42,000
87.50

540,000
452,471
83.79

540,000
365,448
67.67

540,000
405,422
75.07

3) ขั้นตอนการผลิต
I. ขั้นตอนการผลิตแบบพิมพธุรกิจ (Business Forms)
การผลิตแบบพิมพธุรกิจโดยทั่วไป สวนใหญจะทําการจัดพิมพบนกระดาษตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการออกแบบ
ลวดลายพิมพลงบนพื้นผิวกระดาษ เพื่อใชเปนแบบพิมพในกิจการตางๆ ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกันออกไป เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ
เปนตน จะทําการพิมพงานลงบนกระดาษเคมีซึ่งมีคุณสมบัติการทําสําเนาในตัวเอง กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการออกแบบตาม
ความตองการของลูกคา ทําแมพิมพ และเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต แลวจึงนําเขาเครื่องพิมพเพื่อพิมพลวดลายและแนวปรุตางๆ
หลังจากนั้นจึงนําไปบรรจุกลองและเก็บเขาคลังสินคา เพื่อทําการขนสงตอไป โดยในแตละขั้นตอนการผลิตจะตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเปนระยะ
II. ขั้นตอนการผลิตกระดาษพิมพธุรกิจแบบพิเศษ(Advance Forms)กระดาษพิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม
(Security Forms)
สําหรับกระดาษพิมพธุรกิจแบบพิเศษ/การผลิตกระดาษพิมพธุรกิจปลอดการทําเทียม มีขั้นตอนการ ผลิต
เหมือนกับแบบพิมพธุรกิจ(Business Forms) แตการออกแบบจะเนนที่ความเปนเอกลักษณโดยใชรวมกับวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เชน ใชกระดาษลายน้ํา หรือเคลือบลามิเนต เปนตน ซึ่งจะยากตอการลอกเลียนแบบ หรือเนนความมีมูลคาเพิ่มในสินคา เชน ใบหุน
ใบคูปอง เช็ค เปนตน โดยจะเริ่มจากการออกแบบ ทําแมพิมพ และเบิก วัตถุดิบตามใบสั่งผลิต แลวจึงนําเขาเครื่องพิมพเพื่อพิมพ
ลวดลายตามที่ออกแบบไว และจึงนําเขาเครื่องจักรเฉพาะเพื่อทําการเคลือบลามิเนตในสวนของ Advance Forms หลังจากนั้นจึง
นําไปบรรจุกลองและเก็บเขาคลังสินคา เพื่อขนสงตอไป โดยในแตละขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพ สําหรับงานพิมพ
ประเภท Security Forms ขั้นตอนการผลิตสวนใหญจะทําในหองพิเศษแยกตางหากจากสายการผลิตสิ่งพิมพชนิดอื่น เพื่อความ
สะดวกในการรักษาความปลอดภัย
III. ขั้นตอนการผลิตกระดาษสํานักงาน (Office Paper)
การผลิตกระดาษสํานักงานประเภทกระดาษพิมพตอเนื่อง (Stock Forms) มีขั้นตอนที่ไมซับซอนเนื่องจากไม
ตองมีการออกแบบลวดลายลงบนกระดาษ
โดยเริ่มจากการเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต
และทําแมพิมพแลวจึงนําวัตถุดิบเขา
เครื่องพิมพเพื่อทําลายเสนหรือแนวปรุตางๆ หลังจากนั้นจึงนําไปบรรจุกลองและเก็บเขาคลังสินคา เพื่อขนสงตอไปโดยในแตละ
ขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพ
สําหรับในสวนของการผลิตกระดาษสํานักงานประเภทอื่นๆ ซึ่งอยูในรูปของกระดาษเปลา ทางบริษัทจะนํา
กระดาษมวนมาเขาเครื่องตัดและทําการบรรจุกลองเพื่อรอนําสงโดยไมตอผานกระบวนการพิมพ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ

การออกแบบ

ทําฟลม

แมพิมพ
(PLATE)

ของเสีย
- กระดาษ
- TONE

-

วัตถุดิบ
กระดาษปอนดมวน
กระดาษเคมีมวน
กระดาษคารบอนมวน

งานพิมพ 1 ชิ้น
เครื่องพิมพ

บรรจุ
งานพิมพ 2 ชิ้น
ขึ้นไป

ของเสีย
- กระดาษหอวัตถุดิบ
- จุดอุดแกน (พลาสติก)
- ควันจากรถโฟลคลิฟท

ของเสีย
- ฟลม
- TONE
- น้ํายาลาง

ของเสีย
- เสียง, กลิ่น
- ฝุน
ของเสีย
- PLATE
- น้ํายาลาง

- หมึกพิมพ
- กระดาษ
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เครื่องเก็บ
- ซอนชั้น
- ตีเบอร
- ติดกาว
- อื่นๆ
ของเสีย
- แกนเทป
- เทป

ของเสีย
- กระดาษ
- เสียง
- ฝุน
- กาว
- หมึกพิมพ

สินคา
สําเร็จรูป

สงลูกคา
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3.1.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
1) ผลกระทบที่เกี่ยวกับของเสียจากหมึกพิมพ และน้ํายาเคมีที่ใช ซึ่งจะตองผานการบําบัดกอน โดยบอบําบัด
น้ําเสียระบบตกตะกอน และมีการเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ํากอนปลอยออกสูสาธารณะ
2) ผลกระทบที่เกี่ยวกับขยะแหง เชน เศษกระดาษ หรือกระดาษเสีย จะถูกยอยสลายโดยผานเครื่องยอย
กระดาษและจะมีผูประกอบการเขามารับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิลในขบวนการผลิตเยื่อกระดาษตอไป
นอกจากนี้ทางบริษัทดําเนินมาตรการหลายประการดวยกัน
ในอันที่จะรักษาสภาพแวดลอมบริเวณ
โรงงานโดยรอบ เนื่องจากบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO14001 ทําใหมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ครอบคลุมสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยตอสิ่งแวดลอมของสังคมและผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบาย 4 ประการประกอบดวย
 การปองกันภาวะมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมและการดําเนินการของบริษัทและทําการปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
 มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและขอกําหนดอื่นๆ
 กําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมในดานการจัดการสิ่งแวดลอมในดานการ
ปองกันมลพิษและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 จัดทําเอกสารเพื่อนําไปปฏิบัติและถายทอดนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมใหพนักงานทุกคนทราบ
ทั้งนี้การดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO14001 ของบริษัท ในป 2547 มีคาใชจาย
ISO14001 รวม 212,726.70 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เทียบป 2546 โดยการควบคุมผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทจะอยู
ภายใตการดูแลของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีเจาหนาที่มาทําการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไมเคยพบ
ขอบกพรองหรือปญหาใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัท บริษัทยังไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
รางวัล
1. รางวัลดีเดนดานการจัดการและดูแลสภาพแวดลอมระดับจังหวัด
2. รางวัลดีเดน การบริหารและคุมครองความปลอดภัย
ในการทํางาน ระดับจังหวัด
3. รางวัลชมเชย การบริหารงานและคุมครองสุขภาพ
อนามัย ระดับจังหวัด
4. ใบรับรองทอง สถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน
5. รางวัลดีเดน สถานประกอบกิจการดีเดนดานสวัสดิ การแรงงาน

ปที่ไดรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2544-2545 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2544-2545 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2545

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2545
2546

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

3.2 ธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ธุรกิจคาสงอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบการใช
คอมพิวเตอรดําเนินการโดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัทรอยละ 50 และอีกรอยละ 49โดยกลุม
Synnex ประเทศไตหวัน รายไดจากสายธุรกิจนี้ในป 2547 จะมีสัดสวนเปนประมาณรอยละ 91.3 ของรายไดรวม ตามลําดับ
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ซินเน็คมีขอไดเปรียบในดานการบริหารจัดการและการยอมรับจากผูผลิตอุปกรณระดับโลกในฐานะที่เปน
บริษัทลูกในกลุมบริษัท Synnex จากประเทศไตหวัน ซึ่งปจจุบันมีสวนแบงตลาดดานอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับหนึ่งของไตหวัน (ที่มา: www.computex.biz) อยางไรก็ตามซินเน็ค มีความเปนอิสระในการ
บริหารงานจากกลุม Synnex จากประเทศไตหวัน โดยมีบุคลากรหลักเปนคนไทยทั้งหมด รวมทั้งนโยบายในการบริหารเปนเอกเทศ
ทําใหซินเน็คสามารถปรับตัวตามสภาวะการแขงขันในตลาดภายในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซินเน็คมีสินคาที่มีชื่อเสียงชั้นนํากวา 42 ยี่หอ มากมายอยูภายใตความดูแล และจัดจําหนายโดยตัวแทนจําหนาย
ธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอรสามารถแบงออกสายธุรกิจไดเปน 2 ประเภทยอยคือ
ก. สายธุรกิจการจําหนายชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรรวมทั้งซอฟแวรตาง ๆ
ข. สายธุรกิจคาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร
ก. สายธุรกิจการจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
3.2.1 (ก) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ-ธุรกิจการจําหนายชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
รวมทั้งซอฟแวรตาง ๆ
ซินเน็คเปนผูนําเขาและเปนผูแทนจําหนายชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรรวมทั้งซอฟแวร
ตางๆ รวมทั้งยังเปนผูคาสงใหกับผูคาปลีกภายในประเทศ ลักษณะของสินคาประเภทนี้จะเปนอุปกรณที่เปนองคประกอบหรือใช
ตอพวงกับคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มประโยชนในการใชงานใหแกเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นอุปกรณเหลานี้
บางประเภทจะตองอาศัยความรูทางดานเทคนิคในการติดตั้งเพื่อใชงานรวมทั้งมีความตองการการฝกอบรมเพื่อการใชงานที่
เหมาะสม ในป 2547 รายไดจากหมวดธุรกิจนี้คิดเปนรอยละ 78 ของรายไดของธุรกิจคาสงอุปกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร
โดยรวม
ผลิตภัณฑอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร สามารถแบงไดเปน 7 กลุมหลักดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก (Net Work)
2. ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวนความจําชิ้นสวนประมวลผลสวนกลางและอุปกรณเก็บบันทึกขอมูลขนาด
ใหญ (Memory Module, Central Processing Units & Mass Storage)
3. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณปอนเขา/แสดงผลขอมูล (Input / Output Device)
4. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเก็บบันทึกขอมูลสํารอง (Technical Storage)
5. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณและซอฟทแวรที่ใชในงานเฉพาะดาน (CAD/CAM/Imaging &
System Interface/Multimedia)
6. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Portable Device)
7. กลุมผลิตภัณฑซอฟทแวร (Software)
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ตารางแสดงรายการอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
กลุมผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
(Network)

ผลิตภัณฑ
Cabling and
Connecting
LAN Card

ตราสินคา
AMP

รายละเอียดผลิตภัณฑ
อุปกรณตอเชื่อมสัญญาณและสายเคเบิล

3COM, Compex,
Planet

อุปกรณเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรเขา
ดวยกันเปนระบบเครือขายในพื้นที่
เดียวกัน

3COM, Compex,
Cisco
Compex, Cisco

อุปกรณกระจายสัญญาณของระบบ
เครือขาย
อุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายเขา
ดวยกัน

UPS

3COM, Compex,
Cisco,Planet
APC, Lemel

อุปกรณเลือกทางเดินสัญญาณในระบบ
เครือขาย
เครื่องจายไฟฟาสํารองและคุมครอง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเลคทรอนิกส
ตางๆ จากปญหาไฟดับ ไฟตก

Modem

Lemel, Planet

อุปกรณสงและรับขอมูลโดยผาน
สายโทรศัพท

Intel

อุปกรณประมวลผลขอมูลสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร
อุ ป กรณ แ ผงวงจรขนาดใหญ อ ยู ภ ายใน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร มี ช อ งสํ าหรั บ เสี ย บ
แผงวงจรเพิ่ม

Hub
Router

Switch

ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณประมวลผล CPU
สวนกลางและอุปกรณเก็บบันทึกขอมูล
ขนาดใหญ
Mother Board
(Central Processing Units & Mass
Storage)

Intel, Lemel,
Asustek, Giga
Byte

Hard disk

Seagate, Western
digital

Memory

Lemel, Kingston

หมายเหตุ
AMP - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
3COM - 1ใน 4 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Compex – ตัวแทนจําหนายแต
เพียงผูเดียว (Sole Distributor)
Cisco - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
PLANET – ตัวแทนจําหนายแต
เพียงผูเดียว (Sole Distributer)ใน
ประเทศไทย

APC - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Lemel - ตัวแทนจําหนายแตเพียงผู
เดียว (Sole Distributor)

Intel - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Asustek - 1ใน 3 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Giga Byte - 1ใน 3 ตัวแทน
จําหนาย (Distributors) ในประเทศ
ไทย
อุปกรณเก็บขอมูลชนิด Fixed disk ใช Seagate - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร
(Distributors) ในประเทศไทย
Western digital – 1 ใน 3 ตัวแทน
จําหนาย
หนวยความจําที่ใชในการประมวลผล
Kingston - 1ใน 5 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
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กลุมผลิตภัณฑ

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณ
ปอนเขา/แสดงผลขอมูล
(Input/Output Device)

ผลิตภัณฑ
CD-ROM, CDRW

ตราสินคา
Benq, Asustek,
Lemel, LG

Monitor

Phillips, Benq,
LG, Samsung,
Viewsonic

Keyboard &
Mouse

Lemel, Logitech

Printer

Canon, Samsung,
Xerox,
HP

Scanner

Benq, Canon, HP

Digital Camera

Kodak, Canon

Projector &
Plasma Display

Benq, Phillips,
LG, Canon,
Viewsonic
Pretec, Lemel,
Kingston

Memory Card

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเก็บ
บันทึกขอมูลพิเศษ (Technical Storage)

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณและ
ซอฟทแวรที่ใชในงานเฉพาะดาน
(CAD/CAM/Imaging & System
Interface/Multimedia)

Server Solutions

Intel , HP

Storage Solutions

Seagate, HP

SCSI & Raid
Solutions

Adaptec

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย
รายละเอียดผลิตภัณฑ
อุปกรณอานขอมูลและ/หรือบันทึกขอมูล
ลงแผน CD

หมายเหตุ
Benq - ตัวแทนจําหนายแตเพียงผู
เดียว (Sole Distributor)
LG - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
จอภาพระดับกลางถึงระดับสูงเหมาะกับ Phillips - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
งานทั่วไป
(Distributors) ในประเทศไทย
Benq (จอ CRT) - ตัวแทนจําหนาย
แตเพียงผูเดียว (Sole Distributor)
Benq (จอ LCD) - 1ใน 2 ตัวแทน
จําหนาย (Distributors) ในประเทศ
ไทย
อุปกรณที่ปอนขอมูลเขาเครื่อง
Logltech – 1 ใน 2 ตัวแทน
คอมพิวเตอร
จําหนาย (Distributors) ในประเทศ
อุปกรณชี้ตําแหนงบนจอภาพ
ไทย
เครื่องพิมพที่แสดงผลลัพธที่ไดจากการ
Canon - 1ใน 5 ตัวแทนจําหนาย
ทํางานของคอมพิวเตอร
หลัก (Master Dealers) ในประเทศ
ไทย
Samsung - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Xerox - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
อุปกรณกวาดจับสัญญาณหรือตัวอักษร
Microtek - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
อุปกรณการถายภาพตางๆ
ที่สามารถ Kodak - 1ใน 3 ตัวแทนจําหนาย
นํามาแสดงผลทางเครื่องคอมพิวเตอร
(Distributors) ในประเทศไทย
เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร

อุปกรณเก็บขอมูลสําหรับใชกับกลอง
ดิจิตอลและเครื่องคอมพิวเตอรขนาด
พกพา
อุปกรณประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย
อุปกรณและซอฟทแวรสํารองขอมูล
อุปกรณเชื่อมตอระหวางอุปกรณตอพวง
ภายนอกและคอมพิวเตอรใหใชงาน
รวมกันได
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Pretec – ตัวแทนจําหนายแตเพียงผู
เดียว (Sole Distributor)

HP - 1ใน 5 ตัวแทนจําหนายหลัก
(Master Dealers) ในประเทศไทย
Adaptec - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
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กลุมผลิตภัณฑ

กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณ
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Portable
Device)
กลุมผลิตภัณฑซอฟทแวร (Software)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ผลิตภัณฑ
Graphic Display

ตราสินคา
EIZO

รายละเอียดผลิตภัณฑ
จอภาพคุณภาพสูงเหมาะกับงาน
CAD/CAMและการออกแบบ

Design Software

AUTODESK

Notebook, PDA

Asustek, Benq

ซอฟทแวรใชในการออกแบบดาน
เครื่องจักรกลหรือ สถาปตยกรรม
เครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา

OEM Operating
Software

Microsoft

NetWare

Novell

ซอฟทแวรควบคุมจัดการระบบการ
ทํางานสําหรับเครื่อง
PC แบบ OEM
ซอฟทแวรปฏิบัติการในระบบเครือขาย

Backup Software

Computer
Associates

ซอฟทแวรที่ใชในการสํารองขอมูลและ
จัดเก็บขอมูล

Anti Virus

Trend Micro

ซอฟทแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอรและ
ระบบ LAN

หมายเหตุ
EIZO - ตัวแทนจําหนายแตเพียงผู
เดียว (Sole Distributor)

Microsoft – 1 ใน 3 ตัวแทน
จําหนาย (Distributors) สําหรับ
OEM/OS ในประเทศไทย
Novell - 1ใน 2 ตัวแทนจําหนาย
(Distributors) ในประเทศไทย
Computer Associates - 1ใน 2
ตัวแทนจําหนาย (Distributors) ใน
ประเทศไทย
Trend Micro - 1ใน 2 ตัวแทน
จําหนาย (Distributors) ในประเทศ
ไทย

นอกจากนั้นซินเน็คยังมีบริการศูนยฝกอบรมการใชซอฟทแวร ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพของธุรกิจของซินเน็คโดย
จะเปนผูใหบริการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่ซินเน็คเปนผูขายดังตอไปนี้
ศูนยฝกอบรม
- Lotus Authorized Education Center
- Computer Associates Authorized
Training Center
- Novell Authorized Education Center

บริการ
การดําเนินงาน
อบรมวิธีการทํางานและพัฒนาระบบการ
บจ. พริซึ่ม โซลูชนั่ ส
ทํางานในองคกร
อบรมการใชงานซอฟทแวรจัดการและสํารอง บจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ขอมูลระดับองคกร
อบรมการใชงานของโปรแกรมบนระบบ
บจ. พริซึ่ม โซลูชนั่ ส
เครือขาย

3.2.2(ก) การตลาดและภาวะการแขงขัน - ธุรกิจจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
1) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
จากกระแสความนิยมการใชงานบนโครงขายอินเตอรเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลใหยอดขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ธุรกิจจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรยังมีแนวโนมการ
เติบโตที่ดี เนื่องจากการที่ทางรัฐบาลไดประกาศสนับสนุนนโยบายซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ทําใหมีผูผลิตคอมพิวเตอร
ของไทยมีจํานวนมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากการที่ทางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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(“เนคเทค”) ไดเขามาจัดตั้งมาตรฐานสินคาประเภทคอมพิวเตอร
ทําใหสินคาที่ผานการรับรองมาตรฐานดังกลาวไดรับการ
ยอมรับจากลูกคาทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ทําใหในปจจุบัน สัดสวนทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอรที่ประกอบใน
ประเทศสูงกวารอยละ 65 เมื่อเทียบกับยอดขายคอมพิวเตอรทั้งหมด
ในป 2547 ไดมีการประเมินวาตลาดธุรกิจคอมพิวเตอรถานับรวมการบริการและ Application Software
แลว โดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 12.9 โดยมีมูลคาตลาดประมาณ 93,000 ลานบาท หรือหากนับเฉพาะมูลคา
ตลาดในสวนของอุปกรณตอพวงและคอมพิวเตอรสวนบุคคล จะมีมูลคาประมาณ 50,000 ลานบาทโดยสินคาหลักยังคงเปน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะที่คาดวามียอดขาย 1,000,000 เครื่องในป 2547 เทียบกับ 961,000 เครื่องในป 2546
โดยมีสาเหตุหลักจากการที่เปนสินคาราคาถูกซึ่งยังสามารถขยายฐานผูใชงานคอมพิวเตอรไปสูลูกคากลุมใหมๆ ได เมื่อเทียบกับ
คอมพิวเตอรแบบพกพา ซึ่งมีราคาสูงกวาและคาดวามียอดขาย 240,000 ตัวในป 2547
ตารางแสดงมูลคาตลาดอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ระหวางป 2543 ถึง ป 2547
ประเภทสินคา

มูลคาตลาด (ลานบาท)
2543
18,283

2544
17,164

2545
21,018

2546
22,825

2547
29,190

2. จอภาพ

1,471

2,229

2,561

3,167

4,797

3. เครื่องพิมพ

3,034

4,506

5,374

5,567

6,595

4.อุปกรณชิ้นสวนเครื่องและอุปกรณตอพวงอื่นๆ

1,704

2,900

6,450

6,892

9,418

รวมมูลคา

24,492

26,799

35,403

38,451

50,000

1. คอมพิวเตอรสวนบุคคล

หมายเหตุ รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Market Outlook)
เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเปนรายป โดยความรวมมือของสมาคมธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของไทยจํานวน 3 สมาคม ประกอบดวย สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย สมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟแวรไทย และสมาคมเครือขายสารสนเทศ

ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรครบวงจรในประเทศไทยมีอยูประมาณ 5
ราย โดยในป 2547 ซินเน็คจัดอยูในอันดับที่ 1 เมื่อเทียบจากยอดขายสินคาอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร โดยบริษัทที่มียอดขาย
อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 คือบริษัท เอส ไอ เอส ดิสทริบิวชั่น จํากัด และ บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็มส จํากัด
ตารางแสดงยอดขายสินคาอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรและสวนแบงตลาดของอุตสาหกรรม
บริษัท
1. Synnex (Thailand) Co.,Ltd.
2. SIS Distribution (Thailand) Public Co.,Ltd.
3. The Value Systems Co., Ltd
4. Ingram Micro Electronic (Thailand) Co., Ltd.
5. Tech Pacific (Thailand) Co., Ltd.
6. All others IT Companies in Thailand
รวม

ยอดขาย ป 2547 (ลานบาท)
7,742
6,664
6,465
3,803
3,542
74,795
103,011

ที่มา : ATCI / ATST
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ผูประกอบการในกลุมนี้จะทําตลาดอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรในทุกกลุมผลิตภัณฑ โดยเนนการขายสง
ในปริมาณมากแกผูคาปลีก แตละบริษัทจะเนนการจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผูผลิตหลักที่ไดรับความนิยมในทองตลาด โดยมี
ราคาขายที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามแตละบริษัทจะมีความชํานาญในสินคาหลักตางชนิดกัน โดยปจจัยการแขงขันจะมุงเนนที่
เครือขายการจัดสงที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการมีระบบบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งซินเน็คได
เล็งเห็นถึงปจจัยดังกลาวและไดทําการลงทุนทั้งในสวนของระบบการกระจายสินคา และ ระบบการใหบริการหลังการขายอยาง
ตอเนื่อง
ทั้งนี้หากพิจารณาผูจัดจําหนายสินคาเฉพาะกลุมผลิตภัณฑแลว พบวามีผูประกอบการหลายราย โดยแตละรายจะ
ทําตลาดสินคาเพียงไมกี่ชนิด ซึ่งแตกตางจากซินเน็คที่มีความหลากหลายในสินคาและบริการที่มากกวาคูแขงขัน ตลาดสําคัญของ
ผูจัดจําหนายอุปกรณคือผูคาปลีกและผูใชภายในประเทศ ซึ่งจะตองทําการตลาดแขงขันกับผูนําเขาสินคาที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
สามารถตั้งราคาสินคาที่ต่ํากวาตัวแทนหรือผูคาสงที่ถูกกฎหมาย สินคาราคาถูกดังกลาวเปนที่นิยมของผูคาปลีกรายเล็กซึ่งมักใช
กลยุทธทางดานราคาในการดึงดูดลูกคา อยางไรก็ตามหากเปนผูคาปลีกรายใหญจะนิยมซื้อสินคาจากผูแทนจําหนายหรือผูคาสง
ที่ถูกกฎหมายเนื่องจากมีการรับประกันคุณภาพสินคาอยางถูกตอง รวมทั้งมีบริการหลังการขายซึ่งจะสะดวกในการเปลี่ยนคืน
สินคาที่มีขอบกพรอง
2) กลยุทธการแขงขัน
ซินเน็คเปนบริษัทที่มีระบบการบริหารคลังสินคาและจัดสงสินคาที่ทันสมัย ซึ่งไดรับการถายทอดจากผูถือหุน
ของบริษัท คือ กลุม Synnex จากประเทศไตหวัน รวมทั้งมีฐานลูกคาที่ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ จึงไดมีการนําระบบดังกลาว
มาใชกับธุรกิจการจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรในประเทศไทย ปจจุบันซินเน็คมีกลยุทธในการแขงขันดังตอไปนี้
1. บริษัทรักษาความเปนผูนําตลาดและมีสวนครองตลาดสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศในผลิตภัณฑหลัก
คือ อุปกรณในระบบเครือขาย (LAN Card) อุปกรณเก็บบันทึกขอมูล (Hard Disk) เครื่องพิมพ (Printer) และอื่นๆ
เปนตน พยายามดึงดูดผูซื้อที่ยังไมเคยรูจักผลิตภัณฑ โดยการจัดสัมมนา อบรม โฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
2. ทําการขยายสาขาและศูนยบริการไปยังจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ เพื่อใหบริการที่ครอบคลุมทั้งดานการ
ขายและการซอมเปลี่ยนสินคารวดเร็วขึ้น โดยมีสํานักงานขายและศูนยบริการทั่วประเทศจํานวน 15 สาขา (รวม
สํานักงานใหญ) ในป 2547 และภายในป 2548 จะมีการเพิ่มสาขาอีก 1 แหง รวมทั้งหมดเปน 16 สาขา รวมทั้งการ
ขยายสวนแบงตลาดโดยอาศัยพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ และชองทางการจําหนายที่ครอบคลุม
อยางทั่วถึงผานสาขาทั่วประเทศ และพยายามขยายสินคาในแตละสายผลิตภัณฑใหมีหลากหลายรูปแบบ คุณภาพ
และราคา เพื่อสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
3. คุณภาพของผลิตภัณฑที่ซินเน็คจัดจําหนายเปนที่นาเชื่อถือ รวมทั้งมีการรับประกันสินคาอยางถูกตอง
จากผูผลิต ชวยใหผูซื้อเกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อ
4. ระบบบริหารการจัดการสินคา“Global System” ที่ไดรับจากกลุมบริษัท Synnex ประเทศไตหวัน
สามารถเชื่อมตอทุกสาขาผานทางคอมพิวเตอรแบบ Real time-on time ซึ่งจะทําการตรวจสอบตั้งแตวงเงินของ
ลูกคา ความพรอมของสินคา และเลือกเสนทางการจัดสงไปยังคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาและจัดสงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสินคามากกวารอยละ 95 สามารถจัดสงถึงผูซื้อในครึ่งวันทําการ
5. มีระบบการซอมเปลี่ยนสินคา “3 Days TAT Service Maintenance System” ทําใหการรับแจง และการ
ซอมเปลี่ยนสินคามากกวารอยละ 85 สามารถแลวเสร็จและสงกลับถึงมือลูกคาภายใน 3 วันทําการ
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6. มีระบบประกันการซอมเปลี่ยนภายใน 30 นาทีสําหรับสินคาหลัก ไดแก Intel, Seagate, Kingston,
Western Digital, Gigabyte, Lemel, Compex และ Fullmark เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และในอนาคตมี
แผนจะเพิ่มสินคาในระบบประกันดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้น
7. มีการลงทุนทางดานระบบการบริหารจัดเก็บและกระจายสินคาโดยมีการกอสรางศูนยกลางการกระจาย
สินคาที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกลทางดวนเอกมัย-รามอินทรา ในปจจุบันไดทําการกอสรางคลังสินคาในเฟสที่ 1
เปนที่เรียบรอยแลว และในป 2548 จะทําการกอสรางคลังในเฟสที่ 2 ที่จะทําการติดตั้งระบบ ASRS (Automatic
Storage and Retrieval System) ซึ่งเปนระบบจัดเก็บและการนําสินคาออกจากคลังโดยใชแขนกลและสายพาน
ลําเลียง ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหการจัดเก็บและคนหาสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. มีการออกวารสารดานคอมพิวเตอรชื่อ “Synnex (Thailand) Pricelist” ซึ่งจะออกเปนรายเดือน โดยแจก
ฟรีใหแกลูกคาของบริษัท เพื่อการประชาสัมพันธถึงรายละเอียดผลิตภัณฑตางๆ ที่ทางซินเน็คทําการจําหนาย
พรอมทั้งขอมูลราคาสินคาทั้งหมดของบริษัท
9. ไดรับเงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินคาที่ตกรุน (Product rotation) และการชดเชยเงินในกรณีสินคาลด
ราคา (Price protection) จากผูผลิตและจําหนายสินคารายใหญ ทําใหทางซินเน็คสามารถลดความเสี่ยงของการ
เก็บสินคาคงคลังและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
10. มีการขายผลิตภัณฑโดยสรางตราสินคาของตัวเอง ภายใตเครื่องหมายการคา “Lemel” ซึ่งไดดําเนินการ
ตั้งแตสิงหาคม ป 2544 ผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย RAM, Flash Memory, UPS, CD-ROM, CD-RW,
CD/DVD-Media, Modem, VGA Card, Mainboard, Mouse, Keyboard และ Case บริษัทจะเนนการใชกลยุทธ
การตลาด เพื่อทําใหเกิดการจดจําจากลูกคา (Brand Recognition) ซึ่งจะมีผลใหกําไรสูงขึ้น
11. มีโครงสรางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเริ่มตั้งแตการใหคําปรึกษาทางดานผลิตภัณฑที่เหมาะสม
กับการใชงานของลูกคา การสงเสริมการขาย จนถึงการบริการหลังการขาย
12. มีทีมงานเฉพาะในการจัดงานสัมมนาและจัดงาน Roadshow อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหลูกคาทราบถึง
ผลิตภัณฑใหมของบริษัท
13. ในสวนของสินคาที่มีความซับซอน (Technical Products) ไดมีการจัดตั้งทีมงาน Pre-Sale Engineer และ
Project Engineer ที่ประกอบดวยกลุมวิศวกรและพนักงานดานเทคนิค ซึ่งสามารถใหความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาแกลูกคาไดอยางถูกตอง
และมีบริการหลังการขายในการชวยเหลือลูกคาในการ
แกปญหาในการติดตั้งใชงานทั้งในดานฮารดแวรและซอฟทแวร โดยทีมวิศวกร Technical Support Engineering
3) กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะของลูกคาจะแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ
1. ลูกคาขายปลีกและขายสง คิดเปนสัดสวนของยอดขายรวมของซินเน็คในป 2547 ประมาณรอยละ 73
แบงเปนกลุมเปาหมาย 4 กลุม
1.1) ตัวแทนจําหนายที่มีหนารานทั่วไป โดยมีกลุมลูกคาหลักคือรานคาคอมพิวเตอรในศูนยการคาไอที
อาทิเชน พันธทิพย เสรีเซ็นเตอร ไอทีมอลล เปนตนและตัวแทนจําหนายที่อาจไมมีหนารานแตทําการคาปลีก
ขายสินคาโดยตรงถึงมือผูใชที่เปนบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม
1.2) ตัวแทนคาสง สําหรับลูกคากลุมนี้จะประกอบดวยตัวแทนจําหนายที่มียอดสั่งซื้อเปนจํานวน
มาก ซึ่งเปนการซื้อเพื่อการคาสงแกผูคารายยอยอีกทอดหนึ่ง

สวนที่ 2 หนาที่ 22

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

1.3) ผูประกอบเครื่องคอมพิวเตอรสําเร็จรูปภายในประเทศ (Local Brand) ซึ่งเปนการสั่งอุปกรณที่
เปนสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อการจําหนายสําเร็จรูปภายใตเครื่องหมายการคาของ
ตัวเอง เชน Liberta Laser และ Belta เปนตน
1.4) ตัวแทนจําหนายหางสรรพสินคา เชน โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร พาวเวอรบาย เปนตน
2. ลูกคาขายยกระบบ (Turnkey) คิดเปนสัดสวนของยอดขายรวมในป 2547 ประมาณรอยละ 27
2.1) ผูเสนอขายระบบ Solution Provider (SP), System Integrator (SI)
2.2) ผูคาระดับองคกร (Corporate Retailer), Value Added Reseller (VAR)
โดยทั่วไปแลวบริษัทจะเนนความสัมพันธกับลูกคาที่มีอยูในปจจุบันเปนหลัก แตจะไมเนนหาลูกคาใหมๆ
เนื่องจากจํานวนลูกคาที่มีอยูในปจจุบันมากกวา 4,000 ราย ซึ่งถือวาเพียงพอตอการกระจายสินคาของซินเน็คแลว
ระบบการใหเครดิตของลูกคาแตละกลุมนั้นไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ยกเวนกลุมลูกคาที่เปนหางคา
ปลีก คาสงรายใหญ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เชน SIS, SVOA และ IRCP เปนตน ซึ่งลูกคากลุมนี้ไมตองมี
Personal Guarantee หรือ Bank Guarantee และสําหรับลูกคานอกเหนือจากกลุมขางตนทางบริษัทฯจะมีวิธีการใหเครดิต ดังนี้
Credit Standard
Grade AAA
Grade AA
1. การชําระเงินไมเกิน (วัน)
< 3 วัน
< 10 วัน
2. ทุนจดทะเบียน (ชําระเต็ม)
> 10 ลานบาท
> 3 ลานบาท
3. ทรัพยสินถาวร (มีสํานักงาน
> 10 ลานบาท
> 3 ลานบาท
เปนของตนเองและไมติดจํานอง)
4. ยอดขายตอป
> 100 ลานบาท
> 50 ลานบาท
5. ปที่จดทะเบียนบริษัท (และได
> 10 ป
> 5 ป
นําสงงบการเงินถึงสิ้นปที่ผานมา)
6. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
มีกําไรตอเนื่อง 3 ป มีกําไรตอเนื่อง 2 ป

Grade A
< 13 วัน
> 1 ลานบาท
> 1 ลานบาท

Grade B
< 15 วัน
< 1 ลานบาท
< 1 ลานบาท

New
0
N/A
N/A

> 25 ลานบาท
> 1 ป

< 25 ลานบาท
> 1 ป

N/A
< 1 ป

ปลาสุดมีกําไร

ปลาสุดมีกําไร

N/A

ทั้งนี้อาจมีการอนุโลม ยกเวน หรือผอนผัน ตามหมวดธุรกิจลูกคาและประวัติการชําระเงินของลูกคาภายใต
ดุลยพินิจ และการอนุมัติของผูบริหาร
ปจจุบันซินเน็คไมมีลูกคาที่มียอดการจําหนายมากกวารอยละ 30 ของยอดการจําหนายรวมของบริษัท ซึ่งทํา
ใหไมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายใหญ โดยบริษัทมีสัดสวนการจําหนายใหกับลูกคา 10 รายแรก มีดังนี้
ป

ลูกคารายใหญ 10 รายแรก
(ลานบาท)
600
899
1,129

รอยละของยอดขาย

2544
2545
2546

ยอดขาย
(ลานบาท)
2,840
4,123
6,034

2547

7,756

1,141

14.7%
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4) นโยบายราคา
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตภัณฑจะมีการหมุนเวียนคอนขางเร็ว เนื่องจากจะมี
ผลิตภัณฑใหมๆ เขามาแทนในตลาดตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงตองใชกลยุทธการตั้งราคาหลายรูปแบบ เพื่อชวยกระตุนสภาพ
คลองการหมุนเวียนของสินคา ปกติบริษัทจะใชกลยุทธกําหนดสวนตางของตนทุนกับผลกําไร (Cost-Plus) โดยที่สินคาที่ตอง
อาศัยเทคโนโลยีสูงในการผลิต (Technical Intensive) จะสามารถกําหนดสวนตางไดคอนขางสูง แตหากเปนลักษณะสินคาที่ไม
จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และสินคาที่ไมมีจุดเดนตางจากสินคาคูแขง (Homogeneous Products) จะไม
สามารถกําหนดสวนตางไดมากนัก นอกจากนั้นราคายังขึ้นอยูกับตราสินคา คุณภาพสินคา และในบางชวงเวลา บริษัทจะใชกล
ยุทธดานราคาชวยในการสงเสริมการขาย ดังตอไปนี้
1) การกําหนดราคาขายควบ เปนการตั้งราคาสินคา 2 ชนิดรวมกันเปนราคาพิเศษเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของ
สินคา
2) การกําหนดราคาแบบใหสวนลด เพื่อสงเสริมการขาย ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้น
3) การกําหนดราคาในเทศกาลพิเศษ โดยกําหนดราคาสินคาใหต่ํากวาปกติ
5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทจัดชองทางการจดจําหนายโดยผานใหกับลูกคาขายปลีก (Reseller), Solution Provider/Integrator และ
ตัวแทนจําหนายหางสรรพสินคา โดยแยกวิธีการจําหนายตามแผนผังดังตอไป
แผนผังชองทางการจัดจําหนาย
ผูคาตรงสูองคกร
Corp.Retaile

บริษัท
ผูผลิต

บริษัทผูผลิต

ตัวแทนจําหนาย
(Distribution)

ผูใชทั่วไป บริษัท
หาง ราน SME

ผูคาสง
(Wholesaler)

ผูคาปลีกที่มี
หนาราน

ซินเน็ค ในฐานะ

ผูวางระบบ
System Integrator

ลูกคาที่เปนองคกร

ตัวแทนจําหนาย
(Disteibutor)

หางสรรพสินคา

ผูใชทั่วไป

ผูประกอบเครื่อง
OEM / Local Brand

ผูคาปลีก

หางสรรพสินคา
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3.2.3(ก) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ - ธุรกิจจําหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทจะอยูในรูปของสินคาสําเร็จรูป โดยบริษัทจะจัดซื้อผานชองทางหลัก 2 แบบ (ตาม
แผนผังชองทางการจัดจําหนาย) คือ
1. ตัวแทนจําหนายหลัก
เปนการสั่งซื้อจากตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากเจาของ
ผลิตภัณฑ เชน ซอฟทแวร AUTOCAD เปนตนโดยซินเน็คจะทําหนาที่เปนผูขายสง (Wholesaler) ในการนํา
สินคาตางๆ กระจายสูชองทางการจําหนาย
2. ผูผลิต เปนการสั่งซื้อจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมบริษัท Synnex ประเทศ
ไตหวัน ซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตสินคารายใหญในโลก เชน Intel Seagate, Kingston, Samsung, Phillips,
Viewsonic และ Hewlett Packard เปนตน โดยซินเน็คจะทําหนาที่เปนผูนําเขาและกระจายสินคา (Distributor)
ใหแกผูผลิตดังกลาว
ปจจุบันสัดสวนการจัดซื้อจากผูผลิตประมาณ 99% ของมูลคาซื้อรวม ซึ่งสวนใหญจะเปนการสั่งซื้อจาก
สํานักงานขายของผูผลิตที่ตั้งอยูในประเทศ โดยไดรับเครดิตเทอม 30–45 วัน และที่เหลือจะจัดซื้อจากผูผลิตตางประเทศ โดย
ไดรับเครดิตเทอมประมาณ 30 วัน
นอกจากนี้ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด ยังเปนหนึ่งในผูประกอบการไมกี่รายที่มีชองทางการจัด
จําหนายที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ โดยนับตั้งแตป 2540 ถึง ป 2547 ไดรับรางวัลตางๆ มากมายจากผูผลิตสินคาและตัวแทน
จําหนายดังแสดงในตารางตอไปนี้
ป
2540

2541
2542

2543
2544

2545
2546
2547

ผลิตภัณฑ
Seagate
Hewlett-Packard

ชื่อรางวัล
Best Distributor Award
South Asia Best 1997
Hewlett-Packard Channel Partner ISG
Lotus
Top Sales Distributor Award
Lotus
Top Sales PerFormsance
Canon
Excellent Master Dealer Reward
Distinguished Sale Talent Award
Best Marketing PerFormsance Award
Computer Associates The Best Distributor of Thailand
Autodesk
Top Autodesk Reseller in Thailand 2000
Intel
Recognition Award For Successful Pentium 4
Seagate
Asia Pacific Best Market Share Award 2001
Cannon
World Miracle Award 2001
Intel
The Highest Growth for CPU Business
Q1-Q4/2002
Cisco
Distributor of the Year
ASUS
ComNow Power Lab Award 2004 Best Value
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ระดับรางวัล
ตัวแทนฯทัว่ โลก
ตัวแทนฯในภูมภิ าคเอเชีย
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เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
ตัวแทนฯในภูมภิ าคเอเชีย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
เฉพาะในประเทศไทย
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2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี ข สายธุรกิจการคาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร
3.2.1(ข) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ-ธุรกิจการคาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร
ปจจุบันซินเน็ค เปนผูนําเขาและเปนผูแทนจําหนายอุปกรณประกอบการใชงานคอมพิวเตอรหลากหลาย
ประเภท รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลา และเปนตัวแทนจําหนายวัสดุสิ้นเปลืองของ 3 ยี่หอ
หลักคือ HP, Epson, Canon พรอมครบในเวลาเดียวกันเพียงรายเดียวในประเทศไทย โครงสรางของสายผลิตภัณฑวัสดุ
สิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑสื่อบันทึกขอมูล ซินเน็คเปนผูแทนจําหนายแผนดิสเก็ต จากผูผลิตและผูคารายใหญในประเทศ
อาทิ Imation และ Fullmark ใหกับลูกคาและรานคาทั่วประเทศ
2. ผลิตภัณฑอุปกรณอํานวยความสะดวกในการใชงานคอมพิวเตอร ซินเน็คเปนผูนําเขาและเปนผูแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑอุปกรณอํานวยความสะดวกในการใชงานคอมพิวเตอรอาทิเชน กลองเก็บแผนบันทึกขอมูล แผน
จอกรองแสง เมาส สายตอเชื่อม อุปกรณทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรจากบริษัท Aidata Enterprise ใน
ตรา AIDATA แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
3. ผลิตภัณฑผาหมึกพิมพและหมึกพิมพ ซึ่งประกอบไปดวย ตลับผาหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพดีดไฟฟา
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกเงินสด ตลับเทปลบคําผิดสําหรับเครื่องพิมพไฟฟา ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพอิงคเจ็ต เปนตน โดยซินเน็คเปนผูนําเขาและเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวภายใตตรา
Fullmark จากบริษัท Fullmark แหงประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ซินเน็คยังเปนผูแทนจําหนายใหกับผูคาใน
ประเทศอีกหลายราย อาทิ ตรา Canon, Epson และ HP เปนตน
ในป 2547 กลุมวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรมีสัดสวนยอดการขายรอยละ 22% ของยอด
รายไดรวมของซินเน็ค
3.2.2(ข) การตลาดและภาวะการแขงขัน - ธุรกิจการคาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร
1) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรจะมีการขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของตลาด
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) เนื่องจากสินคาในหมวดนี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับงานพิมพและจัดเก็บขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณที่ชวยเสริมประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร
จากการที่ปริมาณการใชเครื่องคอมพิวเตอรมีการขยายตัวตั้งแตป 2543 มากกวารอยละ 12 สงผลใหการใชอุปกรณ
และวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมาธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยูมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวารอยละ 10
ตอป
นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยียังมีสวนใหเกิดความตองการอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรและวัสดุสิ้นเปลือง
รูปแบบใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวย อาทิเชน การใชแผน CD ในการจัดเก็บฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ เปนตน จาก
กระแสการการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี่ดังกลาวสงผลใหผูประกอบการในธุรกิจนี้จะตองมีการปรับตัวใหทันทวงทีเพื่อรักษา
สวนแบงทางการตลาดอยูตลอดเวลา
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ปจจุบันผูประกอบธุรกิจคาวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเพาะ
อยางยิ่งในสวนของสินคาสิ้นเปลืองจําพวก แผน Diskette หรือแผน CD ซึ่งเปนการขายเพื่อเนนปริมาณการขายจํานวนมาก
เนื่องจากมีกําไรตอหนวยต่ํา สวนหนึ่งเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถตั้งราคาสินคาที่ต่ํากวาสินคาที่นําเขาอยางถูกกฎหมาย
สินคาราคาถูกดังกลาวเปนที่นิยมของผูคาปลีกรายเล็กซึ่งมักใชกลยุทธทางดานราคาในการดึงดูดลูกคา ซึ่งอาจตองเสี่ยงกับสินคา
ที่ไมไดคุณภาพ อยางไรก็ตามหากเปนผูคาปลีกรายใหญหรือหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่มีการซื้อไปใชงานโดยตรงจะ
นิยมซื้อสินคาที่ไดมาตรฐานจากผูแทนจําหนายหรือผูคาสงที่ถูกกฎหมายเนื่องจากมีการรับประกันคุณภาพสินคาอยางถูกตอง
รวมทั้งมีบริการหลังการขายซึ่งจะสะดวกในการเปลี่ยนคืนสินคาที่มีขอบกพรอง
2) กลยุทธการแขงขัน
ซินเน็คเปนบริษัทที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไดรับการถายทอดจากผูถือหุนใหญของบริษัทคือ
กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน รวมทั้งจากประสพการและฐานลูกคาที่ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ มีกลยุทธในการแขงขัน
ดังตอไปนี้
1. การมีสินคาหลากหลายประเภท สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางทั่วถึง
2. การใชระบบการบริหารสินคาคงคลัง “Global System” ทําใหชวยลดตนทุนในการจัดเก็บสินคา
3. เสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการในการทดลองใชสินคากอนการวางตลาด ตลอดจน
เปนสินคาที่เปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ
4. มีการนําสินคาใหมๆเข าสูตลาดอยางสม่ําเสมอและรวดเร็ว เนื่องจากการที่ทางซินเน็ คมีความสัมพั นธอัน
ยาวนานกับผูจัดหาผลิตภัณฑภายนอก
5. มีการจัดสงที่รวดเร็ว คือ จะทําการจัดสงสินคาภายในครึ่งวันทําการภายหลังจากมีการสั่งของเกิดขึ้น
6. มีการวางตําแหนงของสินคา (Product Positioning) อยูที่ระดับกลางถึงระดับสูง เนื่องจากผลิตภัณฑของซิน
เน็ค มีคุณภาพสูงและเปนที่นิยมในทองตลาด ทําใหสามารถสรางอัตรากําไรตอหนวยที่สูงกวาสินคาในตลาดลาง
7. ชองทางการจําหนายของซินเน็คโดยผานผูแทนจําหนายที่มีอยูทั่วประเทศกวา 4,000 ราย ทําใหการกระจาย
สินคามีความทั่วถึงยิ่งขึ้น
8. กลุมลูกคามีขนาดใหญเปนชองทางการจําหนาย เชน หางสรรพสินคาตาง ๆ Supercenter , IT Superstore,
เซ็นทรัล,โลตัส,โรบินสัน, แม็คโคร, เดอะมอลล ทําใหมีชองทางกระจายสินคาไดกวางขวาง
9. มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของนโยบายการรับสินคาที่นํามาเปลี่ยนและสามารถสงคืน
สินคาใหไดภายใน 3 วันทําการ (3- Days Turn Around Time) และระบบประกันการซอมเปลี่ยนภายใน 30 นาที
สําหรับสินคา 5 แบรนดหลัก ซึ่ง Fullmark เปนหนึ่งใน 5 แบรนดดังกลาว
10. มีการออกวารสารดานคอมพิวเตอรชื่อ “Synnex (Thailand) Pricelist” ซึ่งจะออกเปนรายเดือน โดยแจกฟรี
สําหรับลูกคา โดยจะมีรายละเอียดผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งขอมูลราคาสินคา
ทั้งหมดของบริษัท
3) กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาหลัก ไดแก ผูคาปลีกอุปกรณ เชน รานขายอุปกรณคอมพิวเตอร รานเครื่องเขียนและหางสรรพสินคา
เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาวเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอัตราหมุนเวียนของสินคาสูงอยูตลอดเวลา จึงตองมีการจัดสงที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งเปนจุดเดนของซินเน็ค
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4) นโยบายการตั้งราคา
เนื่องจากสินคาอุปกรณเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและวัสดุสิ้นเปลืองสวนใหญเปนสินคามาตรฐานและมีการการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหการตั้งราคาสินคาในแตละรุนจะตองพิจารณาจากระดับความนิยมและเทคโนโลยีเปน
เกณฑ การตั้งราคาเริ่มแรกจะอยูในระดับสูงและราคาดังกลาวจะเริ่มลดลงเมื่อสินคาเริ่มถูกทดแทนโดยสินคารุนใหมกวา และ
เมื่อสินคาดังกลาวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สําคัญ ทางผูจัดจําหนายหรือผูคาสงจะตองทําการระบายสินคาโดยเร็วโดย
อาจมีการใชนโยบายราคา ซึ่งอาจไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตหรือตัวแทนของสินคานั้น ทั้งนี้สินคาที่มีผูจัดจําหนายใน
ประเทศมักมีอัตรากําไรคอนขางต่ํา แตมีขอดีคือเปนสินคาที่ติดตลาดและมียอดขายสูง ในขณะที่สินคาที่บริษัทนําเขาโดยตรงจะ
เปนสินคาที่มีคุณภาพสูง และมีตนทุนต่ํากวาซึ่งทางบริษัทจะเปนผูนํามาทําตลาดภายในประเทศดวยตนเอง ซึ่งสินคาดังกลาวจะ
มีอัตรากําไรอยูในเกณฑสูง
5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย
อุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอร

ฝายขายสง

ฝายขายหางสรรพสินคา

Discount Store

Retail Store

กรุงเทพฯ

ปริมณฑล

ซินเน็คจะขายผานตัวแทนจําหนายซึ่งมีกวา 4,000 แหงทั่วประเทศ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการสินคา จะแบง
ไดเปน 2 ฝายหลัก คือ
1. ฝายขายหางสรรพสินคา จะรับผิดชอบการกระจายผลิตภัณฑใหกับผูจัดจําหนายที่เปนหางสรรพสินคา ทั้งที่เปน
ประเภท Discount Store เชน โลตัส บิ๊กซี และคารฟู หางสรรพสินคาประเภท Retail Store เชน เซ็นทรัล และ เดอะมอลล เปน
ตน โดยในป 2547 มียอดขายผานชองทางนี้คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของยอดขายวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบการใช
คอมพิวเตอรทั้งหมด
2. ฝายขายสง จะแบงการบริหารการขายตามพื้นที่ เปนสวนขายในกรุงเทพ และสวนขายในแถบปริมณฑล โดย
สามารถ แบงไดเปน 2 สวนยอยตามประเภทของสินคาคือ
 สินคาอุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรจะกระจายสินคาตามรานคาเครื่องคอมพิวเตอร
 สินคาประเภทผาพิมพและหมึกพิมพ จะกระจายสินคาตามรานคาเครื่องคอมพิวเตอรและรานขายเครื่องเขียน
ทั่วไป
โดยในป 2547 มียอดขายผานชองทางนี้คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของยอดขายวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ
ประกอบการใชคอมพิวเตอรทั้งหมด
3.2.3 (ข) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
การจัดหาผลิตภัณฑ จะจัดซื้อผาน 2 ชองทางหลัก คือ
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1. ตัวแทนจําหนายหลัก ในกรณีของสินคาที่ไดรับความนิยมและมียอดขายสูง ทางบริษัทผูผลิตมัก
แตงตั้งตัวแทนในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซินเน็คจะทําการสั่งซื้อสินคาดังกลาวจาก
ตัวแทนจําหนาย อาทิเชน สินคาประเภทแผนดิสเก็ต เปนตน
2. ผูผลิต เปนการสั่งซื้อจากบริษัทผูผลิตโดยตรง จากความสัมพันธที่บริษัทแมคือ กลุม Synnex
ประเทศไตหวัน และกลุมที.เค.เอส. มีกับผูผลิตสินคาที่มีชื่อเสียง ทําใหซินเน็คสามารถไดรับความ
ไววางใจจากผูผลิตสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว เชน สินคากลุมตลับ
หมึกพิมพภายใตเครื่องหมายการคา “Fullmark” และ “AIDATA” เปนตน
ปจจุบันสัดสวนการจัดซื้อจากผูผลิตประมาณ 99% ของมูลคาซื้อรวม โดย 20% สั่งซื้อจากสํานักงานขาย
ของผูผลิตที่ตั้งอยูในประเทศ ไดรับเครดิตเทอม 30–45 วัน และ 80% จะจัดซื้อจากตางประเทศ และไดรับเครดิตเทอม
ประมาณ 30 วัน
2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -
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