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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

3.1.1 ออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration)

บริษัทเปนผูใหบริการดานการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร อันประกอบดวยระบบโครงขายสารสนเทศ ระบบโครงขายการส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร
Hardware, System Software, Application Software โดยบริษัทศึกษาความตองการและเสนอบริการ
การวางระบบฯ ที่เหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย ตลอดจนการใหบริการดานการใหคําปรึกษา/แนะนํา
ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และฝกอบรม ซึ่งการใหบริการดังกลาวสามารถใหบริการไดกับทุก
ประเภทธุรกิจ และทุกขนาดตั้งแตธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญระดับประเทศ

การออกแบบและรับเหมาวางระบบฯ มีลักษณะเปนโครงการมีมูลคาตั้งแตหลักแสนถึงหลายรอยลานบาท
มีระยะเวลาการดําเนินโครงการตั้งแต 6 เดือนถึง 3 ป และโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ประมาณ 1 ป

เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัทประมาณรอยละ 70 เปนลูกคาในภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นในการ
พัฒนาหรือดําเนินโครงการ บริษัทจะตองมีหนังสือค้ําประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond)
ประมาณรอยละ 5 ของราคาเสนอเมื่อย่ืนซองประกวดราคา และหนังสือค้ําประกันประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Performance Bond) ประมาณรอยละ 5-10 ของราคาเสนอเมื่อไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครง
การ และในการดําเนินโครงการ บริษัทจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคาโครง
การ

และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
บริษัทคูคา ซึ่ง ณ ปจจุบัน บริษัทเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ เชน

(1) อุปกรณโครงขายสารสนเทศ เชน Cisco Systems, Nortel Networks, 3 COM และ AMP

(2) อุปกรณสําหรับระบบคอมพิวเตอร เชน Hewlett Packard/Compaq, SUN, IBM, ACER และ

(3) โปรแกรมระบบงานสําเร็จรูป เชน Oracle, Microsoft

นอกจากนี้ บริษัทคูคาบางรายขางตนมีการทําสัญญาในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner)
เชน Cisco System, 3 COM, Hewlett Packard/Compaq และ Oracle ซึ่งการทําสัญญาดังกลาว บริษัท
ไดรับสิทธิประโยชนทางดานสวนลดพิเศษ ความชวยเหลือทางดานเทคนิค การฝกอบรมเทคโนโลยีใหม
และการเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ตัวอยางโครงการที่ไดดําเนินการสงมอบเรียบรอยแลวในป 2545 ดังนี้

(1) บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 ระบบโครงขายสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองคกร มูลคาโครงการรวม 251 ลาน

บาท



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ระยะที่ 1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มูลคาโครงการ
200 ลานบาท

 ระบบโครงขายอินเตอรเน็ต (IP Network) มูลคาโครงการ 178 ลานบาท
 ระบบโครงขายโทรศัพท เซลลูลา 1900 มูลคาโครงการ 50 ลานบาท

(2) การสื่อสารแหงประเทศไทย
 ระบบอินเตอรเน็ตสาธารณะ มูลคาโครงการ 200 ลานบาท
 ระบบการเชื่อมโยงโครงขาย (IT : International Internet Gateway) มูลคาโครงการ 106

ลานบาท
 ระบบแสดงผลขอมูล (Barco) มูลคาโครงการ 59 ลานบาท
 Single card มูลคาโครงการ 49 ลานบาท
 EDGE Router มูลคาโครงการ 39 ลานบาท

(3) อ่ืนๆ เชน
 การไฟฟาสวนภูมิภาค วางระบบโครงขายสารสนเทศ มูลคาโครงการ 33 ลานบาท
 บจก. เจเนอรัล มอเตอร (ประเทศไทย) วางระบบจัดเก็บขอมูล (SAN) มูลคาโครงการ 25

ลานบาท
 บจก. ฟลิป เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) วางระบบ Wafer Team & Security Network

มูลคาโครงการ 19 ลานบาท
 บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด วางระบบโครงขายสารสนเทศ มูลคาโครงการ 29 ลาน

บาท

3.1.2 บริการดานบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมสําเร็จรูป

(1) ดานบํารุงรักษา (Maintenance Service)

เปนการใหบริการดานบํารุงรักษาระบบโครงขายสารสนเทศ ระบบโครงขายการสื่อสาร ระบบ
คอมพิวเตอร Hardware, System Software, Application Software สําหรับลูกคาทั่วไป โดยสวน
หนึ่งเปนลูกคาที่ใชบริการอยางตอเนื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพ และอีกสวน
หนึ่งเปนลูกคาใหม โดยปกติสัญญาบํารุงรักษาจะมีอายุประมาณ 1- 3 ป

(2) ดานพัฒนาโปรแกรมระบบงาน (Application Service)

เปนการใหบริการดานการวาง/ติดตั้งระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การปรับปรุง
โปรแกรมระบบงานสําเร็จรูป และการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสําเร็จรูปใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา    ซึ่งเหมาะสําหรับองคกร บริษัท หรือหนวยงานตางๆ    โดยระบบงานดังกลาวจะถูก
พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย ตัวอยางโครงการที่ผานมา เชน ระบบใบแจงหนี้
(Billing System) และระบบจัดเก็บขอมูลการใชโทรศัพท (CAMA)
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3.1.3 การใหเชาระบบสารสนเทศ (Outsourcing Service)

เปนการใหเชาระบบสารสนเทศ ซึ่งบริการตั้งแตการตั้งระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมซอฟแวร และระบบ
โครงขายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบริษัทจะใหลูกคาเชาอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบฯ และซอฟ
แวร รวมถึงการใหคําแนะนํา และบริการดูแลรักษาอุปกรณและระบบตางๆ เพ่ือใหระบบปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ บริการดังกลาวเหมาะสมสําหรับองคกรที่มีงบประมาณจํากัดดานการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับใชภายในองคกร

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

บริษัทสามารถแบงกลุมลูกคาออกเปน  4 กลุมตามสายงาน ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ ตัวอยางรายชื่อลูกคา สวนแบงรายไดตอรายไดรวม

1. ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม บมจ. ทศท คอรปอเรชั่น การส่ือสารแหงประเทศไทย   
บจก. ซีพี ออเรนท  บจก. โมโตโลลา บจก.โนเกีย
(ประเทศไทย)

69%

2. องคกรภาคเอกชน บมจ. เสริมสุข  บมจ. โฮมโพรดักส เซ็นเตอร บจก. ฟลิป
เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย)  บจก. โตโยตา (ประเทศ
ไทย)  บจก. เจเนอรัล มอเตอร (ประเทศไทย) บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

20%

3. สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

6%

4. องคกรภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การประปานคร
หลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวน
ภูมิภาค

5%

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายปรับเปล่ียนการแบงกลุมลูกคาใหม ซึ่งจากเดิมที่ไมมีการแบงกลุมลูกคาที่
ชัดเจน ใหเปนการแบงกลุมลูกคาตามภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งนี้เพ่ือใหทีมงานขายแตละทีม
มีความชัดเจนในกลุมลูกคามากขึ้น รวมท้ังยังเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

3.2.2 การจําหนายและชองทางการจําหนาย

โดยปกติ บริษัทเขารวมดําเนินโครงการตางๆ ทั้งดานการออกแบบและรับเหมาวางระบบฯ ดานบํารุง
รักษา ดานการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และการใหเชาระบบฯ โดยการเขารวมประมูลโครงการทั้งของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในสัดสวนประมาณ 70 : 30 และมีระยะเวลาพิจารณาคัดเลือกผูดําเนินโครง
การประมาณ 2-3 เดือน

ในป 2545 ลักษณะของการเขารวมประมูลโครงการแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
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(1) จําหนายโดยตรง (Direct sales): เปนการเขารวมประมูลโครงการโดยตรงกับลูกคา ซึ่งคิดเปนสัด
สวนรอยละ 90 ของจํานวนโครงการที่มีอยู

(2) จําหนายโดยผานบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ : การจําหนายสินคาและบริการโดยผานบริษัทพันธมิตร
ทางธุรกิจในลักษณะแบบ Subcontract โดยบริษัทพันธมิตรเปนผูชนะการประมูลโครงการและมีการ
ทําสัญญาดําเนินงานใหกับบริษัทอีกตอหนึ่ง การจําหนายในลักษณะผานพันธมิตรคิดเปนรอยละ 10
ของจํานวนโครงการที่มีอยู

3.2.3 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนม

จากในอดีตที่ผานมา หลายประเทศใชแรงงานและทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนหลัก จน
กระทั่งในชวงศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมระดับนานาประเทศ โดยมุงเนน
การพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-based
Economy/Society) ซึ่งสะทอนถึงการใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวกระทบตอผลผลิตทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรดังนี้

 การเพิ่มผลผลิตในการดําเนินงาน (Productivity)

 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Dynamism) ในการดําเนินงาน เนื่องการความสามารถใน
การรับทราบขอมูลที่รวดเร็ว

 นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางองคกร

 การสื่อสารที่รวดเร็วและใกลชิดระหวางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน

 เสริมสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ประกอบกับภายใตสภาวะการแขงทางการคาในตลาดโลกเสรี  ทําใหหลายประเทศใหความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึงการผลิต  การเขาถึง  การจัดเก็บ และการเผยแพรขอ
มูลตางๆ ตอผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการรับทราบขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว จะกอให
เกิดความไดเปรียบทางดานการคาและการลงทุน

ความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ภาครัฐไดกําหนดแนวนโยบาย ไอที 2000
ขึ้นตั้งแตป 2538 โดยมีวัตถุประสงคในการวางพื้นฐานการพัฒนา 3 แนวทาง ไดแก (1) โครงสรางพ้ืน
ฐานสารสนเทศ (2) การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ(3) การปฏิรูปภาครัฐโดยใช
เทคโนโลยี ปจจุบันภาครัฐบาลอยูระหวางดําเนินการและไดวางโครงการพัฒนาระบบสนเทศและการสื่อ
สารทั้งทางตรงและทางออม เชน โครงการอินเตอรเน็ตตําบล  สหกรณ e-commerce สําหรับโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ระบบการบริหารขอมูลสําหรับโครงการประกันสุขภาพ  อินเตอรเน็ตการ
ศึกษา  รวมถึงการสงเสริม/ปฏิรูประบบสารสนเทศของภาครัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน  นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐบาลยังสงผลถึง
ภาคเอกชนดวยเชนกัน



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ผลของการใหความสําคัญของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร ทําใหมูลคาตลาดรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ “ธุรกิจ
ไอซีที”) เติบโตอยางตอเนื่อง โดยสถาบันธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ไทย (ATSI) และสมาคมเครือขายสารสนเทศ (INA) ประเมินมูลคาตลาดรวมของธุรกิจไอซีทีในประเทศ
ไทย เทากับ 35.17 พันลานบาทในป 2542 และเพ่ิมขึ้นเปน 71.15 พันลานบาทในป 2545 หรือคิดเปน
อัตราการเติบโตแบบสะสม (Compound average growth rate) ประมาณรอยละ 19.4 สําหรับป 2546
มูลคาตลาดรวมของธุรกิจคาดวาจะเติบโตขึ้นเปน 79.72 พันลานบาท นอกจากนี้บริษัทวิจัยไอดีซีได
ประมาณอัตราการเติบโตของธุรกิจไอซีทีจนถึงป 2549 เทากับรอยละ 18 ตอป (โดยเฉลี่ย) ซึ่งในป 2549
มูลคาตลาดรวมเทากับ 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐหรือ 147 พันลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 42
บาท/USD)

มูลคาตลาดรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป 2542-2546

35,173
49,139

56,953
71,153

79,720

-
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2542 2543 2544 2545 2546 (F)

ลานบาท

การใหบริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบงออกเปน (1) วางระบบ (2) ติดตั้ง
คอมพิวเตอร (3) ระบบสารสนเทศ (4) โปรแกรมระบบงานสําเร็จรูป (Package Software) และ (5) การให
คําแนะนําและบํารุงรักษาระบบ โดยประมาณรอยละ 50 ของมูลคาตลาดรวมเปนคาใชจายดานติดตั้ง
คอมพิวเตอร รองลงมาเปนคาใชจายดานการใหคําแนะนําและบํารุงรักษาประมาณรอยละ 18 สวนดาน
ระบบสารสนเทศประมาณรอยละ 9

ที่มา : ATCI, ATSI, INA



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

มูลคาตลาดรวมจําแนกตามงบประมาณการลงทุนของแตละบริการป 2545

โปรแกรมระบบ
ปฏิบัติงานสําเร็จรูป

17.6%

ระบบสารสนเทศ
9.2%

ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร

49.8%

วางระบบ
5.8%

ใหคําแนะนํา
และบํารุงรักษา

17.7%

ผูใชบริการรายใหญในธุรกิจไอซีทีเปนกลุมการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งมีงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาระบบคอนขาง
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ โดยในป 2545 งบประมาณการลงทุนดานการพัฒนาระบบประมาณ
12.81 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 18 สวนในป 2546 คาดวาจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเปน
14.35 พันลานบาท รองลงมาคือภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูพักอาศัย ซึ่งมีสัดสวนงบประมาณ
ดานพัฒนาระบบฯ เทากันประมาณ 11.38 พันลานบาท หรือประมาณรอยละ16

อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบการเติบโตของงบประมาณดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกลุมผูใชแตละกลุมในป 2545 กลุมสถานพยาบาลถือวามีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมผูใชอ่ืน มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 149 แตขณะเดียวกันจัดเปนกลุมที่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ฯ นอยที่สุด รองลงมาคือกลุมการเงินประมาณรอยละ 42 และกลุมส่ือสารโทรคมนาคมประมาณรอยละ 25

ตารางมูลคาตลาดรวมจําแนกตามกลุมผูใชบริการ

ที่มา : ATCI, ATSI, INA

หนวย : ลานบาท
กลุมธรุกจิ
ภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 8,845    18% 9,682    17% 11,384  16% 12,755  16%
การเงนิ 3,440    7% 3,987    7% 5,692    8% 7,175    9%
การผลติ 7,371    15% 9,112    16% 10,673  15% 11,161  14%
สถานพยาบาล 491      1% 570      1% 1,423    2% 2,392    3%
ทองเทีย่วและโรงแรม 491      1% 1,139    2% 2,135    3% 1,594    2%
การสือ่สารโทรคมนาคม 8,354    17% 10,252  18% 12,808  18% 14,350  18%
การศึกษา 7,862    16% 9,112    16% 10,673  15% 11,958  15%
องคกรขนาดเลก็และผูใชงานตามบาน 8,354    17% 9,682    17% 11,384  16% 13,552  17%
อ่ืนๆ 3,931    8% 3,417    6% 4,981    7% 4,783    6%
รวม 49,139  100% 56,953  100% 71,153  100% 79,720  100%
ทีม่า : ATCI / ATSI / INA

2546 (F)254525442543
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สําหรับป 2546 กลุมการสื่อสารโทรคมนาคม และภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจแตละกลุมธุรกิจยังคงมีงบ
ประมาณการลงทุนดานการพัฒนาระบบในสัดสวนที่สูง และหากเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ
การลงทุนในแตละกลุมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยกเวนกลุมธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม โดยกลุม
ธุรกิจที่มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากที่สุดไดแกกลุมสถานพยาบาลประมาณรอยละ 68 รองลงมาคือกลุมการ
เงินประมาณรอยละ 26 สวนกลุมการสื่อสารโทรคมนาคมประมาณรอยละ 12

สภาวะการแขงขัน

จากนโยบายของภาครัฐบาล ที่สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในหนวยงาน
ของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนใหไดมาตรฐานและทัดเทียมระดับนานาชาติ ทําใหตัวเลขของงบ
ประมาณที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีมูลคาสูงและในอัตราที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และจาก
นโยบายดังกลาวเปนเหตุใหผูประกอบการหลายรายหันมาใหความสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีการ
แขงขันคอนขางสูง

อยางไรก็ตาม หากจําแนกลักษณะของผูประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบง
ออกเปน

(1) รานคาทั่วไปที่จําหนายเฉพาะอุปกรณคอมพิวเตอรฮารดแวร-ซอฟตแวร ซึ่งมีลักษณะเปนทั้งซุป
เปอรสโตรและรานคาปลีกรายยอย ซึ่งผูคากลุมนี้จะมุงเปาไปยังกลุมผูใชงานตามบานหรือสํานักงาน
ขนาดเล็ก

(2) ตัวแทนจําหนายสินคาของผูผลิตโดยตรง แตไมมีบริการดานติดตั้งระบบตางๆ ผูคากลุมนี้จะขายสิน
คาตอไปใหกับผูใหบริการเพื่อนําไปขายตอลูกคาอีกทีหนึ่ง

(3) ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งบริษัทถูกจัดอยูในกลุมผูประกอบการ
ประเภทนี้ โดยผูใหบริการจะตองมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูงและตองใชเงินลงทุน
จํานวนมาก ซึ่งทําใหมีผูประกอบการนอยรายกลาวคือ ประมาณ 20 ราย แตยังคงมีการแขงขันที่สูง

นอกจากนี้ โดยลักษณะของการแขงขันทางธุรกิจจะมีการแขงขันระหวางผูประกอบการเฉพาะในกลุมของ
ตนเอง (Cluster) และจะไมมีการขามกลุมกัน



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อคูแขงขันที่สําคัญของบริษัทจําแนกตามประเภทของระบบ เปนดังนี้

ประเภทของระบบโครงขาย รายชื่อคูแขงขันท่ีสําคัญ

ระบบโครงขายสารสนเทศ Datacraft, IBM (Thailand), NetOne, TCS (บริษัทในกลุม
CDG), IBM, NCR, Loxbit และ DataPro

ระบบโครงขายการส่ือสาร บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
และ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

ระบบคอมพิวเตอร บมจ. เอสวีโอเอ

Software Application บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น

โดยปกติโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน การเขารวมดําเนินโครงการจะตองผานขั้น
ตอนเปดประมูลแขงขัน ซึ่งสวนใหญจะมีหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกจากรายละเอียดของขอเสนอ ได
แก ย่ีหอสินคา ราคาสินคา บริการกอนและหลังการขาย ความพรอมของทีมงานที่จะใหบริการออกแบบ/ติด
ต้ัง/บํารุงรักษา และผลงานในอดีตประกอบกัน และหากเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันกับผู
ประกอบการรายอื่น ถือไดวาบริษัทเปนผูประกอบการที่มีทีมงานที่มีประสบการณ ความรูความเชี่ยวชาญ
และความพรอมในการดําเนินงานเทียบเทากับผูประกอบการรายอื่น ตลอดจนการสนับสนุนตางๆ จาก
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจนไดจากผลการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และการยอมรับใน
คุณภาพของผลงานจากลูกคาทั่วไปจนทําใหมีการใชบริการอยางตอเนื่องในโครงการอื่น

เนื่องจากขอจํากัดของขอมูลอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลการประเมินสวนแบงการตลาดในเบ้ืองตนไดวา
บริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 6 ของงบประมาณเงินลงทุนดานการพัฒนาระบบฯ ของกลุม
การสื่อสารและโทรคมนาคม (คํานวณเฉพาะกลุมลูกคาหลักของบริษัทและใชฐานขอมูลของป 2545) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาบริษัทยังสามารถขยายยอดขายไดอีก อยางไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
บริษัทไดวางกลยุทธทางการตลาดไวดังนี้

(1) สรางความเชื่อมั่นและเชื่อถือในคุณภาพของผลงานอยางสม่ําเสมอ ต้ังแตการใหคําแนะนําการวาง
ระบบ การคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความตองการของลูกคา

(2) ประสิทธิภาพของบริการหลังการขาย บริษัทไดต้ังศูนยรับบริการที่ใหคําปรึกษาและแนะนําแกลูกคา
ที่มีปญหาตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังลูกคาสามารถใชบริการจาก Website ของบริษัท เพ่ือแจงขอบก
พรองของขอมูล และ/หรือตรวจสอบความคืบหนาในการแกไขระบบงาน นอกจากนี้เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วของการใหบริการ บริษัทวางแผนจัดตั้งศูนยบริการตามภูมิภาคตางๆ ซึ่งปจจุบันไดเปด
ดําเนินการเรียบรอยแลว 1 แหงที่จังหวัดชลบุรี

(3) รักษาฐานลูกคากลุมเดิม โดยเฉพาะกลุมการสื่อสารโทรคมนาคม และภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือ
เปนกลุมลูกคารายใหญของบริษัทและมีสวนแบงของรายไดประมาณรอยละ 84 ของรายไดจากการ
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ดําเนินงาน โดยสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาว พรอมทั้งขยายขอบเขตของการให
บริการใหเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะดานบํารุงรักษาระบบ หรือบริการอื่นๆ ที่เพ่ิมมูลคาใหแกกิจการ นอก
จากนี้ บริษัทมีนโยบายในการขยายกลุมลูกคาไปยังภาคธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เชนภาคการเงิน และภาคการผลิตเปนตน

(4) เนื่องจากลักษณะของการดําเนินธุรกิจตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญ บริษัท
จึงมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรพัฒนาความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญอยาง
สม่ําเสมอ

(5) สรางความคลองตัวในการบริหารงาน ทําใหสามารถแกไขปญหาหรือตัดสินใจไดรวดเร็วเมื่อสถาน
การณเปล่ียนแปลง

(6) การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับผูที่เกี่ยวของ เชน ลูกคา บริษัทคูคา เปนตน

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่ใชในการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย

(1) อุปกรณคอมพิวเตอร  เชน จอแสดงภาพ (Monitor)  คอมพิวเตอร (CPU) เครื่องพิมพ (Printer)
และอุปกรณตอพวง

(2) อุปกรณสําหรับระบบโครงขาย เชน ATM Switch, Internet Switch, Router

(3) โปรแกรมระบบงานสําเร็จรูป (Software Application) เชน โปรแกรมสํารวจพื้นที่ (Mapping)
โปรแกรมใบแจงหนี้ (Billing)

3.3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ

เนื่องจากกวารอยละ 80 ของตนทุนการบริการเปนคาสินคา ดังนั้นการบริหารตนทุนสินคาที่เหมาะสม จะ
ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการเสนอราคาประมูลโครงการ ปจจุบัน บริษัทมีลักษณะการจัดซื้อสินคา
โดยวิธี

(1) ติดตอโดยตรงกับบริษัทผูผลิต ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจและมีการทําสัญญาทาง
การคา โดยปกติอายุสัญญาประมาณ 1 ป อาทิ Cisco Systems, Oracle เปนตน และในป 2545
บริษัทส่ังซื้อสินคาผานบริษัทผูผลิตโดยตรงประมาณรอยละ 65 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา

(2) ติดตอบริษัทผูผลิตโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของมูลคาการ
ส่ังซื้อสินคา

(3) ส่ังซื้อสินคาจากตัวแทนจําหนายทั่วไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา

นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อสินคาลวงหนา เนื่องจากโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการ
จะมีกําหนดลักษณะและ/หรือคุณสมบัติของสินคาแตกตางกันไป ดังนั้น บริษัทจะส่ังซื้อสินคาตอเมื่อเริ่ม
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ดําเนินโครงการ ปจจุบัน บริษัทติดตอผูผลิตและตัวแทนจําหนายประมาณ 70 ราย และในป 2545 บริษัท
ส่ังซื้อสินคาจาก Cisco Systems เกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา ซึ่ง Cisco Systems ถือ
เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญของบริษัทรายหนึ่ง ที่มีความสัมพันธทางการคาประมาณ 8 ป

3.3.3 ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ

เนื่องจาก ในบางครั้งบริษัทประสบปญหาเกี่ยวกับไมสามารถสงมอบโครงการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก

(1) การสงสินคาลาชา โดยมีสาเหตุมาจากโรงงานหยุดการผลิตในชวงเทศกาล หรือเหตุจากภัยธรรม
ชาติ ซึ่งกระทบตอแผนการติดตั้งระบบและการสงมอบสินคา  อยางไรก็ตาม บริษัทจะติดตามและ
ประสานงานกับบริษัทผูผลิตเพ่ือวางแผนการดําเนินงานลวงหนา ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
ขนสงสินคาลาชา

(2) สินคาที่ผลิตลาสมัย เนื่องจากการเขารวมประมูลแตละครั้ง บริษัทตองนําเสนอรายละเอียดของสินคา
ที่ใชในการดําเนินโครงการเพื่อพิจารณา หากการพิจารณาของลูกคาลาชามากหรือเล่ือนระยะเวลา
การดําเนินโครงการออกไป บริษัทผูผลิตอาจยกเลิกหรือหยุดการผลิตสินคาบางรายการ และทําให
บริษัทตองเจรจากับลูกคาเพ่ือขอเปล่ียนเปนสินคาอื่นที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกัน ซึ่งบางครั้งอาจ
กระทบตอราคาตนทุนการบริการ

อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจการ บริษัทประสบปญหาในการสงมอบโครงการนอยมาก
และคิดเปนมูลคาความเสียหายนอยกวารอยละ 1

3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ถามี)

- ไมมี -

3.3.5 งานที่ยังไมสงมอบ

ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีงานที่อยูระหวางการดําเนินโครงการทั้งส้ิน 133 โครงการ ซึ่งคิดเปน
มูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 582 ลานบาท ประกอบดวยโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบใบ
แจงหนี้ (Billing System) และการติดตั้งสายเคเบิ้ล เปนตน บริษัทคาดวาจะติดตั้งและสงมอบใหแลวเสร็จ
ภายในป 2546


