3.0

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก
- ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)
- ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ (Payphone)
- ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด (Test Equipment)
- ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร (Computer Systems Integration)
3.1

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปนการจําหนายระบบอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม พรอมให
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน การจัดหา การออกแบบ การคัดเลือก การติดตั้งพรอมทดสอบอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหแกผูใหบริการ
โทรคมนาคมตางๆ โดยงานออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทจะมีลักษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปนสัญญาซื้อขาย
พรอมติดตั้ง โดยมีชองทางการจําหนายหลัก ไดแก การเขารวมประมูลโครงการของลูกคาที่เปนผูใหบริการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บริษัทมีรายไดจากงานประมูลเองโดยตรงกับทีทีแอนดที กสท. และทีโอที คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ในป 2547 และรอยละ 80 ใน
ป 2548 และรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดจากงานที่ไดรับ Sub Contract จากบริษัทอื่นที่ชนะการประมูลงาน ซึ่งบริษัทมีสวนรวมในการ
สนับสนุนทางดานเทคนิคในการประมูลงาน โดยเปนการ Sub Contract จาก ITC คิดเปนรอยละ 47 และรอยละ 12 ของรายไดจากธุรกิจจัด
หา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม สําหรับป 2547 และในป 2548 ตามลําดับ สวนในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกป 2549
บริษัทมีรายไดจากงานประมูลเองโดยตรงรอยละ 91 และรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดจากงานที่ไดรับ Sub Contract
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม พรอมใหบริการออกแบบและวางระบบ โดยทีมงาน
วิศวกรของบริษัทจะศึกษาความตองการและเสนอระบบที่เหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย ตลอดจนการใหบริการคําปรึกษา ออกแบบ
คัดเลือก จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การฝกอบรมและการรับจางดูแลรักษาระบบโทรคมนาคมใหกับลูกคาทั้งที่เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานรัฐบาลและเอกชน งานสวนใหญจะมีลักษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปนสัญญาซื้อขายพรอมติดตั้งโดยมีโครงการขนาดเล็กตั้ง
แตสิบลานจนถึงโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาหลายรอยลานบาทขึ้นไป มีระยะเวลาการดําเนินโครงการตั้งแต 3 เดือน ถึง 2 ป
โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้ พบวา บริษัทดําเนินงานโครงการในลักษณะงานออกแบบและวาง
ระบบโทรคมนาคมใหแกลูกคาคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของรายไดจากธุรกิจโครงการ และสวนที่เหลือเปนการจัดจําหนายอุปกรณ
โทรคมนาคมทั่วไป ซึ่งสวนหนึ่งเปนการจัดซื้อแบบตอเนื่องจากโครงการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให
ความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการหลังการขาย ทั้งในระยะเวลาการรับประกัน และภายหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน
กลุมลูกคาของบริษัทเปนผูใหบริการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดําเนินโครงการสวนใหญ
บริษัทจะตองยื่นหนังสือค้ําประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ประมาณรอยละ 5 ของราคากลาง ณ วันยื่นซองประกวดราคา
และตองยื่นหนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) อีกประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาโครงการที่เสนอ ณ วันที่ไดรับคัด
เลือกใหดําเนินโครงการ อีกทั้งในการดําเนินงานโครงการบริษัทจําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคาโครง
การ
บริษัทเปนผูคัดเลือกและจัดหาอุปกรณสื่อสารจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ เพื่อนํามาประกอบรวมกันเปนระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละราย โดยบริษัทมีพันธมิตร
ที่เปนบริษัทผูผลิตชั้นนําระดับโลกหลายราย เชน Alcatel Lucent Technologies และ Huawei Technologies เปนตน ใหความรวมมือ
ในการเขาประมูลโครงการของลูกคาที่ผานมา ตามที่งานแตละโครงการกําหนดคุณสมบัติของสินคาแตกตางกัน บริษัทจึงไมมีนโยบาย
ในการสั่งซื้อสินคาลวงหนา และจากการที่บริษัทไดรวมมือกับบริษัทผูผลิตมาเปนเวลายาวนาน ทําใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนดาน
สวนลดพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนดานเทคนิคและดานเงื่อนไขการชําระเงินจากบริษัทผูผลิต
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 19

ประเภทของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทจําหนายในปจจุบัน แบงออกเปน 4 ระบบ ดังนี้
1. โครงขายสื่อสารไปยังลูกคา หรือ Access Network เปนโครงขายที่มีลักษณะการเชื่อมโยงจากชุมสาย
หลักของระบบผูใหบริการ (Central Office) ไปยังสํานักงานหรือบานของลูกคา (Customer Premises) โดยผานโครงขายสายโทรศัพท
หรือ โครงขายสายทองแดง โดยมี Solution ตางๆ อาทิ โครงขายขอมูลดิจิตอล (Digital Data Network หรือ DDN) เพื่อใหบริการวง
จรเชา และ โครงขาย Broadband โดยใชเทคโนโลยี Digital Subscriber Lines (xDSL) เพื่อใหบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูจัดหาอุปกรณปลายทาง อาทิ ADSL Modem เพื่อใชเชื่อมตอจากบานหรือสํานัก
งานของลูกคาไปยังโครงขายของบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมตามความตองการของลูกคา ทั้งในดานการใหบริการอินเตอรเนตความเร็ว
สูง หรืออุปกรณเชื่อมตอโครงขายตางๆ
2. โครงขายสื่อสัญญาณ หรือ Transmission Network เปนโครงขายการเชื่อมโยงระหวางชุมสายหลักของ
บริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมเขาดวยกัน ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระหวางชุมสายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ ขามจังหวัด หรือระหวาง
ภาค เพื่อสงผานขอมูลไปยังชุมสายปลายทาง โดยมี Solution ใหเลือกตามความตองการของลูกคา อาทิ อุปกรณ Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM) หรือ อุปกรณ Synchronous Digital Hierarchy Multiplexer (SDH MUX) หรือ อุปกรณ Microwave
Radio เปนตน
3. โครงขายสื่อสารขอมูล หรือ Data Communication Network เปนโครงขายรับสงขอมูลที่รองรับการ
เชื่อมตอหรือเชื่อมโยงอุปกรณในโครงขายตางๆ เขาดวยกัน โดยใชโปรโตคอล IP และ/หรือ ATM เชน การเชื่อมโยงระหวางโครงขาย
ปลายทางที่เชื่อมไปยังลูกคา (Access Network) เขาดวยกันเพื่อใหบริการ Broadband เปนตน บริษัทมี Solution ใหเลือกตามความ
ตองการของลูกคา อาทิ อุปกรณ IP Core Routing Switch (IP-MPLS) อุปกรณ Asynchronous Transfer Mode Switch (ATM) และ
อุปกรณ Metro LAN Solution เปนตน
4. โครงขายสื่อสารยุคใหม หรือ Next Generation Network เปนการนําเสนอ Solution ใหมๆ ใหแก
ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Fixed Telephone Operator) ซึ่งไดมีการวางระบบโครงขายโทรศัพทและใหบริการของตนเองมาระยะ
เวลาหนึ่งแลว โดยบริษัทจะใหบริการในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มความหลากหลายใหแกการใหบริการเดิมของโทรศัพทพื้นฐานดัง
กลาว เชน การใหบริการเสียง ขอมูล และภาพเคลื่อนไหวภายใตโครงขายเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใหแกผูให
บริการโทรศัพทพื้นฐาน อาทิ เชน อุปกรณ Intelligent Network (IN) อุปกรณ Next Generation Network (NGN)
รูปแสดงโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัท JTS เปนผูวางระบบ
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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DLC
ชุมสายสงผาน

ชุมสายทองถิ่น

ทั้งนี้ ตัวอยางโครงการที่สําคัญในชวงป 2545 ถึงป 2548
โครงการ

ประเภทโครงการ

ชวงระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการตาม
สัญญา (ลานบาท) - ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ทีทีแอนดที

โครงการวาจางดําเนินการจัดหา พรอมติดตั้งและทดสอบอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ
ในเขตภูมิภาคตางๆ ใหแก ทีทีแอนดทีในพื้นที่ 1, 4, 6 และ 9

2545-2546

129.39

ทีโอที

โครงการวางระบบและอุปกรณ RAN และใหบริการฝกอบรม

2545-2546

43.81

กสท.

โครงการซอมบํารุงรักษาระบบเคเบิ้ลใยแกวใตน้ํา

2544-2546

46.57

กสท.

โครงการสวนขยายของงานออกแบบวางระบบ และติดตั้งโครงขายเคเบิ้ลใยแกว

2545

34.80

กสท.

โครงการสวนขยายของงานออกแบบวางระบบ และติดตั้งโครงขายเคเบิ้ลใยแกว

2545-2548

478.95

ทีโอที

โครงการจางเหมา พรอมติดตั้งอุปกรณเครื่องชุมสาย IN ทดสอบระบบฝกอบรม

2547

123.39

ทีทีแอนดที

โครงการสวนขยายของงานออกแบบวางระบบ และติดตั้งระบบอุปกรณ SDH

2546-2547

119.60

ทีทีแอนดที

โครงการสวนขยายของงานออกแบบวางระบบ และติดตั้งระบบอุปกรณ SDH

2547-2548

82.63

ทีทีแอนดที

โครงการออกแบบวางระบบ ทดสอบและจัดหาอุปกรณ Mini DSLAM

2546-2547

57.37

ทีทีแอนดที

โครงการออกแบบวางระบบ ทดสอบและจัดหาอุปกรณ NGN

2547-2548

97.00

ทีทีแอนดที

โครงการสวนขยายของงานออกแบบวางระบบ และติดตั้งระบบอุปกรณ SDH

2548

83.19

ทีทีแอนดที

โครงการออกแบบวางระบบ ทดสอบและจัดหาอุปกรณ NGN

2547-2548

77.18

ทีทีแอนดที

โครงการออกแบบวางระบบ ทดสอบและจัดหาอุปกรณ Mini DSLAM

2547-2548

60.27

3.1.2

การตลาดและการแขงขัน

ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีแนวโนมในการขยายตัวอยางตอเนื่องและการสนับสนุนในหลายดานจาก
รัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงสงผลใหมูลคาตลาดรวมของธุรกิจนี้เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องในตลาด
ทุกประเภท โดยบริษัท ไอดีซี รีเสิรช (ประเทศไทย) ซึ่งเปนบริษัทวิจัยดานไอทีระดับประเทศไดประมาณอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนถึงป 2549 เทากับรอยละ 18 ตอป ทั้งนี้ในป 2549 จะมีมูลคาตลาดรวมเทากับ 147 พัน
ลานบาท จึงกลาวไดวาธุรกิจของบริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่กําลังขยายตัว ขณะเดียวกันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหเกิด
บริการใหมๆ ที่แตกตางมากมาย นอกจากนี้มีความเปนไปไดของการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการใหบริการโทรคมนาคมในอนาคต
จากการเปดเสรีทางโทรคมนาคม ขณะเดียวกันบริษัทผูผลิตจากตางประเทศ เขามาแขงขันหรือรวมประมูลงานโครงการตางๆ โดยตรงมาก
ขึ้น โดยดําเนินการผานบริษัทลูกซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย สงผลใหภาวะการแขงขันเพิ่มความรุนแรง บริษัทผูรวมประมูลงานตางนํา
กลยุทธดานราคามาใชในการประมูลงาน โดยเฉพาะในการประมูลโครงการของผูใหบริการโทรคมนาคมภาครัฐ เนื่องจากมีความเสี่ยง
ทางการชําระเงินอยูในเกณฑต่ํา
ผลจากการแขงขันที่สูงทําใหอัตรากําไรขั้นตนในแตละโครงการลดลง อีกทั้งอาจจะทําใหโอกาสในการชนะการ
ประมูลงานแตละครั้งนอยลง ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญในการประมูล ไดแก ความสามารถในการนําเสนอ Solutions ที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะ
สมและแขงขันได ประกอบกับความนาเชื่อถือและศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เขารวมประมูลงาน อาทิ บริษัทผูผลิตทั้งในและตาง
ประเทศ และความสามารถในการบริหารโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่จําเปนตองใชความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่สูง หรือโครง
การขนาดใหญที่ตองการประสบการณการบริหาร ซึ่งหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมที่เปนเจาของโครงการ
ในลักษณะดังกลาว จะยิ่งใหความสําคัญกับประวัติการทํางานในอดีตของบริษัทผูประมูลงานนั้นๆ ในการนี้ บริษัทเชื่อวาบริษัทมีขอได
เปรียบคูแขงในดานความรูความชํานาญทางดานเทคนิค ความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิต และมีประวัติการทํางานในอดีตที่ดี โดยเฉพาะ
ในโครงการดานโครงขายสื่อสัญญาณ และ โครงขายสื่อสารยุคใหม ประกอบกับความสามารถในการเขาถึงความตองการของลูกคาเพื่อ
สามารถนําเสนอ Solutions ที่เหมาะสม โดยคูแขงสําคัญในกลุมธุรกิจ ไดแก บมจ. สามารถเทเลคอม บมจ. ล็อกซเลย และบริษัท ซีเมนส
(ประเทศไทย) จํากัด
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ทั้งนี้ อนาคตของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของบริษัทขึ้นอยูกับงบประมาณและ
แผนการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศ และความสามารถในการประมูลงานของบริษัท
โดยในงานประมูลแตละครั้ง จะมีบริษัทผูประกอบการเขารวมประมาณ 5-10 ราย ขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณและขนาดของโครง
การ
3.1.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา

ชองทางการจําหนายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบงไดเปน 1) การเขารวม
ประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และ 2) การรับงานโดยการ
Sub Contract จากผูชนะการประมูลงาน (ซึ่งที่ผานมา ไดแก การรับงานจาก ITC ซึ่งเปนหนึ่งในผูชนะประมูลงานจากทีทีแอนดที การ
รับงานจากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลในโครงการสัญญาณรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย และการรับงานจากทีเจพีในโครงการงานกอ
สรางทอรอยสายเคเบิ้ลโทรศัพทของทีโอที) โดยโครงการหลักของบริษัท ประกอบดวย โครงการของทีทีแอนดที โครงการของทีโอที และ
โครงการของกสท. เปนตน บริษัทมุงเนนที่จะเขาประมูลงานดวยบริษัทเองเพื่อความคลองในการดําเนินงานและการประสานงาน อีกทั้ง ยัง
เปนการเพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริษัทอีกดวย
การเปดประมูลโครงการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การจัดหาพิเศษ ไดแก การที่หนวยงานเจาของโครงการสงจดหมายเชิญผูประกอบการเพียงบางบริษัท
ใหเขารวมประมูล โดยหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเลือกบริษทั ที่จะเขารวมการประมูลจากความสามารถ ประวัติการทํางานในอดีต
ซึ่งโดยมากจะเปนโครงการการจัดหาอุปกรณสําหรับการซื้อแบบตอเนื่องจากโครงการเดิม โดยเปนอุปกรณที่บริษัทเคยเสนอราคาใหในโครง
การกอนๆ มาแลว ทั้งนี้ โอกาสในการเขารวมการประมูลในโครงการลักษณะนี้ ขึ้นอยูกับประเภทสินคาในการประมูลแตละครั้งวาสอด
คลองกับสินคาที่บริษัทใหบริการอยูหรือไม
2. การเปดประมูลงานทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานเจาของโครงการเปดประมูลแกผูประกอบการที่สนใจทั่ว
ไป โดยปกติจะมีผูประกอบการเขารวมการประมูลประมาณ 5-10 ราย ขึ้นอยูกับประเภทอุปกรณและขนาดของโครงการ
ลักษณะหรือขั้นตอนการประมูลงานที่บริษัทเขารวม แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1.
โครงการที่มีลักษณะงานที่ซับซอน โดยในขั้นตอนแรกหนวยงานเจาของโครงการจะพิจารณาขอเสนอ
ทางเทคนิคของผูเขารวมประมูลแตละรายและอาจมีการทดสอบอุปกรณดวยเพื่อทดสอบความเหมาะสมดานเทคนิค จากนั้นจะคัดเลือก
เฉพาะผูประกอบการที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคใหทําการเสนอราคาตอไป หรือพิจารณาราคาของกลุมที่ผานการพิจารณาดานเทคนิค
เทานั้นในกรณีที่เสนอทั้งขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอทางดานราคาพรอมกัน (ขึ้นกับรายละเอียดขั้นตอนของแตละโครงการ) ซึ่งในการ
เขารวมประมูลโครงการประเภทนี้ บริษัทจะติดตอกับบริษัทผูผลิตเพื่อทดสอบและคัดเลือกสินคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการที่
บริษัทจะเขารวมประมูลมากที่สุด ทั้งนี้ ผูที่เขารวมประมูลที่เสนอราคาต่ําสุด จะเปนผูชนะการประมูลในโครงการนั้นๆ
2.
โครงการทั่วไป หนวยงานเจาของโครงการจะใหมีการเปดซองราคาและซองดานเทคนิคในคราวเดียวกัน
จากนั้นจะคัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุดจากกลุมผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาดานเทคนิค
ที่ผานมา โครงการที่บริษัทเขารวมประมูลและชนะการประมูลสวนใหญเปนโครงการที่มีลักษณะงานที่ซับ
ซอน ตองการความรู ความชํานาญทางดานเทคนิคเปนพิเศษ โดยบริษัทถือเปนหนึ่งในผูประกอบการที่ดําเนินงานในธุรกิจนี้มานาน
และมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญดานเทคนิค รวมทั้งบริษัทไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแมซึ่งมีประสบการณในธุรกิจนี้มานาน
เชนกัน
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก ผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ ทีทีแอนดที ทีโอที กสท. และองคกรภาค
รัฐและเอกชนขนาดใหญที่ใชระบบสื่อสารและโทรคมนาคมในการดําเนินงาน
รายไดของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ดังนี้
โครงการหลัก

1.
2.
3.
4.

บมจ. ทีทีแอนดที (รวมรายไดจาก ITC)
ทีโอที
กสท.
อื่นๆ
รวม

ป 2546
ลานบาท
449.67
155.20
436.58
29.39
1,070.83

%
41.99
14.49
40.77
2.75
100.00

ป 2547
ลานบาท
727.91
228.40
113.12
19.00
1,088.43

ป 2548
%
66.88
20.98
10.39
1.75
100.00

ลานบาท
492.18
290.74
53.64
71.00
907.56

%
54.23
32.04
5.91
7.82
100.00

สําหรับ 6 เดือนแรก
ป 2549
ลานบาท
%
320.54
48.11
238.43
35.79
50.11
7.52
57.18
8.58
666.26 100.00

ทั้งนี้ ในป 2545 และ ป 2546 ทีโอที และ กสท. ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ทําใหมีการปรับเปลี่ยนโครง
สรางและแผนงานทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ทีโอที และ กสท. มีการขยายและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลดีและสรางโอกาสใหมๆ ใหกับบริษัทในฐานะผูประกอบการ
รับเหมางานโครงการเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังทําใหทั้ง ทีโอที และ กสท. มีความคลองตัวในการจัดซื้อและจัดจางผูรับเหมาโครง
การและอุปกรณตางๆ มากยิ่งขึ้น
จากที่ลูกคาหลักและลูกคาเปาหมายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมยังคงเปน
กลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาเขาไปสูกลุมธุรกิจภาค
เอกชนที่มีความตองการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ สถาบันการเงิน เปนตน
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทมุงเนนในการสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดกลยุทธในการแขงขัน
และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ความนาเชื่อถือ และประวัติการทํางานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทร
คมนาคมเปนงานที่ตองผานขั้นตอนการประมูลงานจากหนวยงานเจาของโครงการเปนสวนมาก ดังนั้น ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ และประวัติ
การทํางานของบริษัทในอดีต จึงถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลงาน บริษัทมีนโยบายที่จะใชบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานคุณภาพของงานและ
ดานเวลาในการสงมอบงานในแตละขั้นตอน โดยกอนการประมูลงานแตละครั้ง ทีมวิศวกรของบริษัทจะศึกษาโครงการอยางละเอียดเพื่อ
ใหทราบถึงความตองการของลูกคา เพื่อใหสามารถกําหนดแผนงานและจัดหาผลิตภัณฑที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ มาตรฐาน และความนาเชื่อถือของบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับบริการหลังการขายแก
ลูกคาอยางครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถายทอดความรูใหกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
2. การรักษาความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ
ถือเปนปจจัย
สําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลโครงการตางๆ ที่ผานมาบริษัทไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัด
จําหนาย ดานความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะนําออกสูตลาด หรือ ในดานการรวมมือหรือสนับสนุนการประมูลโครง
การตางๆ ของบริษัท หรือ การใหสวนลดพิเศษ ซึ่งมีผลตอความสามารถในการกําหนดราคาตนทุนสินคาที่สามารถแขงขันกับผู
ประกอบการรายอื่นได
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 23

3. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมของบริษัท โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูก
คาดังกลาว พรอมทั้งขยายขอบเขตการใหบริการเพิ่มขึ้น ในดานการบํารุงรักษาระบบ หรือการบริการอื่นๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาเขาไปสูกลุมธุรกิจภาคเอกชนที่มีความตองการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ใหมๆ อาทิ สถาบันการเงิน เปนตน
4. บริษัทใหความสําคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในระยะ
ยาวหรือสนับสนุนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของลูกคาในอนาคต เพื่อนําเสนอใหกับลูกคา รวมถึง การจัดการเตรียมบุคลากรภายใน
บริษัทใหมีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑหรือระบบดังกลาว
3.1.4

การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จําเปนตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานในระบบ
สื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการใหสําเร็จตามความตองการและแผนงานที่ไดกําหนดไว ทั้งใน
ดานคุณภาพและระยะเวลาในการสงมอบงาน ภายใตตนทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อสรางอัตราผลตอบแทนใหแกบริษัท ดังนั้น ปจจัย
สําคัญที่กําหนดความสามารถในการใหบริการของบริษัท ไดแก บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรดานวิศวกร ทั้งระดับผูจัดการโครงการ
(Project Manager) วิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรสนับสนุนดานเทคนิค (Technical Support Engineer) ดัง
นั้น เพื่อใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบงบุคลากรตามสาขาความรู ความ
สามารถ และประสบการณทํางานในแตละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
บริษัทมีวิศวกรทั้งในสวนปฏิบัติงานและในสวนการตลาดทั้งสิ้น 54 คน
ในดานอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทไดศึกษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณ
ภาพทั้งจากบริษทั ผูผลิตและผูจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ
โดยไมไดจํากัดเฉพาะบริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
โดยบริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่ผานการพิจารณาดานคุณภาพ และบริการในเบื้อง
ตน (Approved List) อยางไรก็ตาม ในการสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของโครงการที่บริษัทเขารวม
การประมูลวาจะสอดคลองและเหมาะสมที่จะใชอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมประเภทใดและของบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายใด
ทั้งในดานเทคนิคและในดานราคา นอกจากอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมแลว บริษัทยังมีการจัดหาอุปกรณประกอบการติดตั้งจาก
บริษัทผูผลิตในประเทศ หรือตัวแทนจําหนายในประเทศอีกดวย
ทั้งนี้ ในชวงระหวางป 2545 ถึงป 2548 มูลคาและสัดสวนการจัดซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม แบงตาม
การสั่งซื้อภายในประเทศและตางประเทศ แสดงไดดังนี้

ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

ป 2545
ลานบาท
165.55
188.99
354.54

%
46.69
53.31
100.00

ป 2546
ลานบาท
887.77
199.68
1,087.45

%
81.64
18.36
100.00

ป 2547
ลานบาท
610.63
209.76
820.39

%
74.43
25.57
100.00

ป 2548
ลานบาท
%
370.31
67.53
178.07
32.47
548.38
100.00

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการซื้อสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมตอเมื่อบริษัทแนใจวาบริษัทจะไดงานโครง
การแลวเทานั้น ในกรณีของการสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคาของบริษัทเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะทํา
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ทันทีตามมูลคาสินคาหรืออุปกรณที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ และ 2) ใน
กรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ
บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระเงินในลักษณะของ
Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษัทกับบริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกคา เพื่อเปนการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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บริษัทสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่สําคัญของป 2547 และ 2548
ไดแก กลุม Huawei และ Alcatel โดยในป 2547 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณจาก Huawei และ Alcatel ในสัดสวนรอยละ 46.36 และรอยละ
17.48 ตามลําดับ และในป 2548 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณจาก กลุม Huawei และ Alcatel ในสัดสวนรอยละ 40.22 และรอยละ 32.54 ตาม
ลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากสินคาของทั้งสองบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะและเงื่อนไขการประมูลโครงการในชวงเวลานั้น โดยมีราย
ละเอียดมูลคาการสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ดังนี้
บริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย

ป 2547
ลานบาท

ป 2548
%

ลานบาท

%

ตางประเทศ
Huawei Tech Investment Co.,Ltd.
Lucent Technologies Inc.
ZTE Corporation
อื่นๆ (เชน Marconi และ Ericsson)

88.39
44.44
67.66
9.27

10.77
5.42
8.25
1.13

53.95
95.52
28.60

9.84
17.42
5.21

รวมสั่งซื้อจากผูผลิตในตางประเทศ

209.76

25.57

178.07

32.47

143.40
292.00
175.23

17.48
35.59
21.36

178.44
166.60
25.27

32.54
30.38
4.61

610.63

74.43

370.31

67.53

820.39

100.00

548.38

100.00

ในประเทศ
Alcatel (Thailand) Co.,Ltd.
Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
อื่นๆ
รวมสั่งซื้อจากผูผลิตในประเทศ
รวมสั่งซื้อผลิตภัณฑจากผูผลิตทั้งหมด

อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีการผูกขาดหรือพึ่งพิงในการจัดซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัท ผูผลิตรายใด
รายหนึ่ง เนื่องจากปจจัยในการพิจารณาคุณสมบัติ องคประกอบ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมขึ้นอยู
กับรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการแตละโครงการ ตลอดจนนโยบายการตลาดของบริษัทผูผลิตในแตละชวงเวลา
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3.1.5

งานที่อยูระหวางดําเนินการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีมูลคาของงานโครงการที่ยังไมไดสงมอบ 19 โครงการ รวมทั้งสิ้น
2,137.52 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อลูกคา
1. ทีโอที

ชื่อโครงการ
1. งานจางเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณพื้น
ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. งานจางเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณพื้น
ที่ ภาคใต
3. จัดซื้ออุปกรณสื่อสัญญาณ
4. จัดซื้ออุปกรณสื่อสัญญาณ โครงการ TNEP
รวม
1. งานจางซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเค
เบิ้ลใตน้ําใยแกวในประเทศ
2. จัดสรางระบบ Digital Radio Link
3. อุปกรณขยายโครงขายDWDMเคเบิ้ลใยแกว
รวม

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
75.00

มูลคาคงคางสงมอบ
(ลานบาท)
5.85

วันครบกําหนดวัน
สงมอบ
07/2549/1

ความคืบหนา
(รอยละ)
92.2

51.00

23.96

หมายเหตุ 3

53.03

16.80
164.00
306.80
35.80

16.80
164.00
210.61
16.92

หมายเหตุ 4
12/2549

-

06/2550

52.74

36.78
18.20
90.78

11.42
18.20
46.54

10/2549
09/2549

68.95
-

1. จัดหาอุปกรณ DWDM network
144.65
2.39
2. งานสวนขยาย DDN
6.83
1.37
3. งานวางระบบ VOIP signaling CDR
43.48
0.94
System
4. บํารุงรักษา SDH
0.08
0.08
5. Broadband Service Project
1,597.44
1,597.44
6. อุปกรณ NGN
1.30
1.30
7. อุปกรณ DDN สวนขยาย
33.87
29.13
รวม
1,827.65
1,632.65
4. ทีเจพี
1. งานสรางทอรอยสายเคเบิ้ลอากาศลงใตดิน
88.44
60.10
2. งานสรางทอรอยสายเคเบิ้ลอากาศลงใตดิน
35.99
19.73
ฉบับ 2
รวม
124.43
79.83
5. จัสมิน อินเตอร งานบริหารอาณัติสัญญาณโครงการรถไฟ
20.00
1.04
เนชั่นแนล
6. สมารทไฮเวย
งานบํารุงรักษา Fiber Optic
0.18
0.08
7. จัสมิน ซับมารีน จัดหาอุปกรณ DWDM
176.34
166.77
เทเลคอมิวเนเค
ชั่นส
2,545.18
2,137.52
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ 1. อยูในระหวางการลงนามขยายอายุสัญญา
2 .ปจจุบันสงมอบงานแลว
3. สงมอบภายใน 120 วันหลังจากไดรับอนุญาตจากลูกคาใหดําเนินงาน (ปจจุบันยังไมไดรับอนุญาต)
4. สงมอบภายใน 180 วันหลังจากไดรับอนุญาตจากลูกคาใหดําเนินงาน (ปจจุบันยังไมไดรับอนุญาต)

12/2549
05/2549/2
08/2549/2

98.35
79.94
97.83

10/2549
01/2550
08/2549/2
08/2549/2

13.99

09/2549
05/2549/1

32.04
45.17

11/2549

94.80

12/2549
10/2549

58.33
5.43

2. กสท.

3. ทีทีแอนดที
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3.2

ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ (Payphone)

บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในป 2544 โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 บริษัทลงนาม
ในสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง และฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคกลางกับ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ซึ่งตอมาแปลงสภาพเปน “บมจ. ทีโอที” หรือ “ทีโอที”) โดยบริษัทตกลงใหเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะแก ทีโอที จํานวน 10,000 เครื่อง มีระยะเวลาการเชาทั้งสิ้น 10 ปนับจากวันทําสัญญา
ทั้งนี้ ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยูในรูปแบบการใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแก ทีโอที ซึ่งเปนเจาของโครง
ขายโทรศัพทพื้นฐาน เพื่อให ทีโอที นําเครื่องโทรศัพทดังกลาวไปใหบริการโทรศัพทสาธารณะแกประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจะเปน
ผูจัดหา ติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุง
รักษาการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ อาทิ ทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทและตูโทรศัพทสาธารณะใหอยูในสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายดูแลรักษาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เครื่องโทรศัพทสาธารณะทุกเครื่องจะเชื่อมตอกับศูนย
ปฏิบัติการระบบ PMS (Payphone Management System) ซึ่งตั้งอยูที่สํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งจะเชื่อมตอกับศูนยประมวลผลและ
ศูนย Clearing House ของ ทีโอที โดยในสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะลงวันที่ 31 มกราคม 2544 ทีโอที ใหสิทธิบริษัท
ในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 5,000 เครื่อง (ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ) และในเขตพื้นที่ภาคกลางอีกจํานวน 5,000 เครื่อง
ตอมาวันที่ 15 มกราคม 2547 บริษัทลงนามในสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับ ทีโอที อีก 2 ฉบับ โดย ทีโอที
ใหสิทธิบริษัทในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะเพิ่มอีกจํานวน 20,000 เครื่อง แบงเปนการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 10,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 5,000 เครื่อง (ประกอบดวยจังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร เลย มุกดาหาร ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร) และในเขตพื้นที่ภาคใตจํานวน 5,000 เครื่อง (ประกอบดวยจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา สุราษฎรธานี ชุมพร และระนอง) โดยมีระยะเวลา
การเชา 10 ป สิ้นสุดในป 2557 เงื่อนไขในสัญญาทุกอยางเหมือนกับในสัญญาเชาฉบับที่ 1 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของ
สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับ ทีโอที เพิ่มเติมไดในขอ 5.2 เรื่องขอมูลสรุปสัญญาที่สําคัญ และในเอกสารแนบ 3 รายละเอียด
ของสัญญาที่สําคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดดําเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะไดแลวทั้งสิ้น 11,414 เครื่อง โดยเปน
การติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 4,189 เครื่อง ในเขตภาคกลางจํานวน 4,436 เครื่อง
ในเขตภาคใตจํานวน 1,226 เครื่อง และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1,563 เครื่อง โดยแสดงรายละเอียดการติดตั้งโทรศัพท
สาธารณะแยกตามสัญญาได ดังนี้
สัญญาฉบับที่ 1
(ภาคกลางและนครหลวง)
จํานวนตามสัญญา จํานวนที่ติดตั้ง

ณ 30 มิถุนายน 2549

10,000

8,306

สัญญาฉบับที่ 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวง)
จํานวนตามสัญญา
จํานวนที่ติดตั้ง

10,000

1,762

สัญญาฉบับที่ 3
(ภาคใตและนครหลวง)
จํานวนตามสัญญา
จํานวนที่ติดตั้ง

10,000

1,346

ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทประสบปญหาลาชาในการติดตั้งและสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากขอจํากัดดาน
จํานวนหมายเลขและคูสายโทรศัพทของทีโอทีมีปริมาณไมเพียงพอ ในการนี้บริษัทไดทําหนังสือหารือกับทีโอทีในเรื่องดังกลาว โดยเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 และ 19 พฤษภาคม 2549 และ 22 พฤษภาคม 2549 ทีโอทีไดมีหนังสือขยายระยะเวลาการติดตั้งและยกเวน
คาปรับตามสัญญาฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จนกวาทีโอทีจะสามารถจัดสรรเลขหมายและคูสายใหกับบริษัทครบถวน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 27

3.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ

บริษัทเปนผูจัดหา ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแบบ Combined ซึ่งสามารถใชงานได
ทั้งบัตรโทรศัพท (Chip Card) และเหรียญ ในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทแตละเครื่อง ภายหลังจากที่บริษัทไดทําเลในการติดตั้งที่เหมาะ
สมแลว บริษัทจะขอความเห็นชอบจาก ทีโอที และขออนุมัติเลขหมายและคูสายโทรศัพท โดยทีโอทีจะคิดคาดําเนินการในอัตรา 4,850
บาทตอเลขหมาย และเมื่อดําเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะแลวเสร็จพรอมใชงาน บริษัทจะทําหนังสือแจงแก ทีโอที เพื่อ
กําหนดวันที่เริ่มใหบริการและการเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะเครื่องดังกลาว
ในการจัดเก็บเหรียญและตรวจนับเหรียญ บริษัทไดวาจางบริษัทผูรับเหมาดําเนินการ โดยบริษัทผูรับเหมาจะจัด
เก็บเหรียญจากเครื่องโทรศัพทเปนประจําทุกวัน บริษัทจะควบคุมการจัดเก็บและตรวจสอบรายไดคาโทรศัพทผานระบบ PMS ในเครื่อง
โทรศัพทสาธารณะแตละเครื่อง โดยเครื่องโทรศัพทสาธารณะแตละเครื่องจะแจงรายละเอียดการใชบริการและสภาพการใชงานของเครื่อง
อาทิ จํานวนครั้งที่ใชงาน ยอดเงินคาโทรศัพท ประเภทการชําระเงินคาโทรศัพท และสภาพการทํางานของเครื่อง เชน เครื่องขัดของ เปนตน
โดยเครื่องโทรศัพทสาธารณะแตละเครื่อง จะแจงรายละเอียดดังกลาวมายังศูนยปฏิบัติการ ณ สํานักงานใหญของบริษัทอยางนอยวันละ 1
ครั้ง บริษัทจะทําการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบยอดเงินคาโทรศัพทจากระบบ PMS กับยอดเงินที่บริษัทผูรับเหมาจัดเก็บและนําฝากบัญชี
เงินฝากธนาคารของบริษัท โดยบริษัทผูรับเหมาจะนําเงินคาโทรศัพทที่เก็บไดเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทภายใน 5 วันทําการนับ
จากวันเก็บเหรียญ
ทั้งนี้ ตามสัญญาที่บริษัททําไวกับ ทีโอที บริษัทจะตองนําเงินคาโทรศัพทเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของทีโอทีภาย
ใน 2 วันทําการนับจากวันเก็บเหรียญ และบริษัทจะตองนําสงรายงานสรุปรายละเอียดการโอนเงินและรายไดคาโทรศัพทแกทีโอทีเปน
ประจําทุกวันทําการแรกของสัปดาหถัดไป
ทั้งนี้ หากในกรณียอดเงินที่บริษัทผูรบั เหมานําสงบริษัทแตกตางจากยอดเงินคาโทรศัพทที่ในระบบ PMS บริษัท
และผูรับเหมาจะรวมกันสอบสวนหาสาเหตุ หากเปนความผิดพลาดหรือการฉอโกงของบริษัทผูรับเหมาหรือพนักงาน บริษัทผูรับเหมาจะ
ตองรับผิดชอบนําสงใหครบ นอกเหนือจากกรณีดังกลาวบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ อยางไรก็ตามที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาดัง
กลาว
สําหรับการชําระคาโทรศัพทผานบัตรโทรศัพทนั้น บริษัทไดติดตั้งอุปกรณ SAM (Security Access Module)
ในเครื่องโทรศัพทสาธารณะทุกเครื่อง โดยอุปกรณ SAM เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของบัตรโทรศัพท
ตรวจสอบยอดเงินที่มีอยูและหักคาบริการที่มีการใชในแตละครั้งของผูใชบริการ บริษัทจะแจงรายละเอียดการใชบริการของบัตรโทรศัพท
มายังศูนย Clearing House ของ ทีโอที ทุกวัน
สําหรับรายไดคาเชาที่บริษัทไดรับจาก ทีโอที ตามสัญญากําหนดใหอัตราคาเชารายเดือนคงที่ในปที่ 1 ของการ
ใหบริการ และในปถัดไป เทากับรอยละ 50 ของรายไดเฉลี่ยตอเลขหมายที่บริษัทใหเชาในปกอนหนานั้น โดยอางอิงจากรายไดคาโทรศัพท
เฉลี่ยตอเลขหมายในปกอน ภายหลังหักดวยภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายในการใชโทรศัพทไปยังตางประเทศ ซึ่ง ทีโอที ตองจายคา
บริการแก กสท. หรือผูใหบริการตางประเทศรายอื่น จึงกลาวไดวา รายไดคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่บริษัทไดรับในแตละเดือนใน
ปปจจุบันคํานวณจากรอยละ 50 ของรายไดคาโทรศัพทเฉลี่ยตอเลขหมายของปกอนคูณกับจํานวนเครื่องโทรศัพทที่บริษัทเปดใหบริการ
ในแตละเดือน โดย คาเชาตอเลขหมายในแตละเดือน ทีโอที จะชําระใหบริษัทภายในสิ้นเดือนถัดไป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 28

ที่ผานมา บริษัทมีรายไดคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะตอเลขหมายตอเดือนจาก ทีโอที ดังนี้
รายไดคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะจาก ทีโอที
เขตพื้นที่ภาคกลาง
- จํานวนเลขหมาย
- รายไดคาเชาตอเลขหมายตอเดือน

ป 2545

ป 2547

ป 2548

ป 2549
(6 เดือน)

1,267

3,058

4,095

4,416

4,377

2,400

3,947

3,503

2,440

1,526

677

2,186

3,555

3,848

4,062

1,800

4,127

3,782

2,853

1,769

-

-

644
1,500

1,212
1,421

1,0982
1,421

-

-

485

1,473

1,488

-

-

1,000

1,723

1,723

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- จํานวนเลขหมาย
- รายไดคาเชาตอเลขหมายตอเดือน

ป 2546

เขตพื้นที่ภาคใต
- จํานวนเลขหมาย
- รายไดคาเชาตอเลขหมายตอเดือน
เขตพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
- จํานวนเลขหมาย
- รายไดคาเชาตอเลขหมายตอเดือน

หมายเหตุ: 1. ณ 30 มิถุนายน 2549 จํานวนเลขหมายในแตละภาคที่ไดมารวมกันขางตนเทากับ 11,025 เครื่อง ซึ่งเปนจํานวน
เครื่องทั้งหมดที่เปดใชบริการและเรียกเก็บคาเชาจากทีโอที ได ซึ่งจะตางจากจํานวนที่ติดตั้งแลวทั้งหมด 11,414
เครื่อง
2. จํานวนโทรศัพทที่ติดตั้งในเขตพื้นที่ภาคใต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ลดลงจากสิ้นป 2548 เนื่องจากมีการระงับ
การใหบริการในเขตที่มีความสุมเสี่ยงตอสถานการณภาคใต

3.2.2

การตลาดและการแขงขัน

ในปจจุบันการใหบริการโทรศัพทสาธารณะมีการแขงขันสูง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเครื่องโทรศัพท
สาธารณะของผูประกอบการที่มีคูสายเปนของตนเอง 3 ราย ไดแก ทีโอที บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (“ทรู”) (เดิมชื่อ บมจ. เทเลคอมเอเชีย)
และ ทีทีแอนดที จากการเพิ่มขึ้นของผูประกอบการที่ใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในลักษณะเดียวกับบริษัท สงผลใหเกิดการขาด
แคลนคูสาย การแยงทําเลที่ตั้งเครื่องโทรศัพท และสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอเครื่องลดนอยลง ทั้งนี้ ทีโอที จะใหบริการครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ โดย ทีโอที จะดําเนินการติดตั้งและใหบริการโทรศัพทสาธารณะเองบางสวน และเชาเครื่องโทรศัพทพรอมบํารุงรักษาจาก
บริษัทเอกชนบางสวน ซึ่งปจจุบันทีโอที ทําสัญญาเชากับบริษัทเอกชนตางๆ รวม 10 บริษัท (รวมบริษัทดวย) ในขณะที่ ทีทีแอนดที ให
บริการเฉพาะเขตภูมิภาค และ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ใหบริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทั้งสองบริษัทมีนโยบายในการติด
ตั้งและใหบริการดวยตนเอง
สําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชโทรศัพทมือถือระบบเติมเงินที่เพิ่มมากขึ้น
และมีราคาอัตราคาโทรศัพทมือถือที่ถูกลง ทําใหผูใชโทรศัพทสาธารณะใชจายผานโทรศัพทสาธารณะลดลง อยางไรก็ตามการใช
โทรศัพทสาธารณะยังเปนทางเลือกที่มีราคาคาบริการที่ถูกและผูใชบริการสามารถควบคุมคาใชจายได โดยสวนมากเปนกลุมที่มีรายได
นอยถึงปานกลาง เชน พนักงานโรงงาน ขาราชการชั้นผูนอย นักเรียน และนักศึกษา เปนตน ทั้งนี้กลุมผูใชโทรศัพทมือถือระบบเติมเงิน
จะมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนวันใชงานและอัตราคาโทรศัพทในนาทีแรก เมื่อเงินที่เติมในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หมด ก็นิยมที่จะใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการรับสายเขา และใชโทรศัพทสาธารณะสําหรับการโทรออก โดยเฉพาะการสนทนาชวงระยะเวลาสั้นๆ
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ปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจโทรศัพทสาธารณะสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทและมีจํานวนทั้งสิ้น 14 ราย
ไดแก
1) ผูประกอบการที่มีคูสายเปนของตนเอง ไดแก ทีโอที ทรู และ ทีทีแอนดที โดย ทรู และ ทีทีแอนดที
ดําเนินการติดตั้งและใหบริการดวยตนเอง ในขณะที่ ทีโอที จะติดตั้งและใหบริการดวยตนเองและทําสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทกับ
บริษัทเอกชนควบคูกันไป
2) ผูประกอบการที่ไมมีคูสายเปนของตนเอง และทําสัญญาใหบริการกับ ทีโอที จํานวน 10 บริษัท
3) ผูประกอบการที่ไมมีคูสายเปนของตนเอง และทําสัญญาใหบริการกับ กสท. จํานวน 1 บริษัท
3.2.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา

บริษัทมีนโยบายการเลือกทําเลในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะของบริษัทในบริเวณที่มีการสัญจรไปมา
ของชุมชนหนาแนน อาทิ บริเวณจุดเชื่อมตอการขนสงมวลชน ศูนยกลางธุรกิจที่สําคัญ ยานศูนยการคาตางๆ เขตชุมชนที่พักอาศัย เปนตน
โดยบริษัทจะติดตั้งเครื่องโทรศัพททั้งในบริเวณทางเทาทั่วไป ภายในอาคาร สถานที่ราชการ หรือ สถานที่เอกชน ซึ่งในการติดตั้งบริษัท
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่ ทั้งนี้ บริษทั มีทีมงานในการสํารวจพื้นที่ เพื่อหาทําเลติดตั้งที่เหมาะสมและคาดวาจะสามารถ
สรางรายไดตอเครื่องที่สูง โดยในการติดตั้งแตละครั้ง บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบในทําเลที่ตั้งและไดรับอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
และคูสายโทรศัพทจาก ทีโอที
ปจจุบันลูกคาหลักของธุรกิจโทรศัพทสาธารณะของบริษัท ไดแก ประชาชนในบริเวณจุดเชื่อมตอการขนสงมวล
ชน ยานศูนยกลางธุรกิจที่สําคัญ ยานศูนยการคา อาทิ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เปนตน และผูพักอาศัยในเขตชุมชน อพารทเมนต หรือหอพัก
ตางๆ บริษัทมีแนวโนมที่จะขยายฐานลูกคาไปยังชุมชนยานโรงงานอุตสาหกรรม และเขตสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของบริษัท มีวัตถุประสงคหลักในการสรางรายไดรวมสูงสุด แบงออกเปน 2 แนวทาง ไดแก
1) การเลือกทําเลที่ตั้งที่มีการสัญจรไปมาของมวลชน บริษัทใหความสําคัญของทีมงานในการสํารวจพื้นที่
โดยทีมงานดังกลาวจะเก็บขอมูลสถิติทั้งในดานปริมาณคนที่สัญจรไปมาและปริมาณเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่มีการติดตั้งในบริเวณ
ดังกลาวและในบริเวณใกลเคียงกันในระยะ 100 - 200 เมตรโดยรอบ
2) การพัฒนาบริการเสริมใหมๆ แกโทรศัพทสาธารณะ โดยบริษัทมุงที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของ
การใหบริการใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางและเพิ่มรายไดคาเชาของโทรศัพทสาธารณะของบริษัทใหสูงขึ้น ในเบื้องตนบริษัทจะเริ่ม
พัฒนาบริการเสริมที่เปน IVR-based Application หรือ Location-based Application กอน ซึ่งไดแก บริการสอบถามขอมูลในพื้นที่ที่
เครื่องโทรศัพทสาธารณะติดตั้งอยู โดยใชระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Respond) เปนตน ในการพัฒนาบริษัทจะ
เลือกบริการที่เหมาะสมสําหรับกลุมลูกคาที่ใชโทรศัพทสาธารณะในบริเวณนั้นๆ ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถเริ่มใหบริการเสริมไดภาย
ในไตรมาส 2 ป 2549
นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญกับความสะอาดและการบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะของบริษัทให
พรอมใชงานอยูเสมอ โดยบริษัทมีทีมซอมบํารุงของตนเองที่มีความรูความสามารถในการซอมแซมอุปกรณทําใหสามารถซอมแซม
อุปกรณไดในเวลาอันรวดเร็วและการลดการพึ่งพาบริษัทผูผลิต อีกทั้งบริษัททําประกันเครื่องโทรศัพทสาธารณะของบริษัทคิดเปนคาใช
จายเทากับรอยละ 0.8 ของมูลคาทุนประกันทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทไดวาจางบริษัทผูรับเหมาในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา
เครื่องโทรศัพทสาธารณะของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
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3.2.4

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

ในการพิจารณาเลือกเครื่องโทรศัพทสาธารณะ บริษัทจะคํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใชงาน บริการหลัง
การขาย และราคาเปนหลัก ปจจุบัน บริษัทนําเขาเครื่องโทรศัพทสาธารณะจากบริษัทผูผลิตตางประเทศ 2 ราย ไดแก เครื่องโทรศัพท
สาธารณะภายใตเครื่องหมายการคา “Urmet” หรือ “เออรเมท” จากประเทศอิตาลี เพื่อใชในการติดตั้งในเขตพื้นที่ภาคกลาง และในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และบริษัทยังไดนําเขาเครื่องโทรศัพทสาธารณะภายใตเครื่องหมายการคา “Guanri” หรือ “กวนรึ” จากประเทศจีน
เพื่อใชในการติดตั้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในเขตพื้นที่ภาคใต โดยบริษัทจะสั่งซื้อเครื่องโทรศัพทสาธารณะเปนงวดๆ ขึ้น
กับแผนงานในการติดตั้ง สําหรับตูโทรศัพทสาธารณะ บริษัทจะสั่งซื้อจากบริษัทผูผลิตในประเทศ หรือ บริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ
จํานวน 2 ถึง 4 ราย
ในดานการทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะและตูโทรศัพทใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยูเสมอ บริษัทวาจางบริษัท ประกายสยาม จํากัด เปนผูรับเหมาในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บเหรียญคา
โทรศัพทจากเครื่องโทรศัพทในเขตพื้นที่ใหบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตพื้นที่ภาคกลางและในเขตพื้นที่ภาคใต โดยศึกษา
รายละเอียดของสัญญาวาจางบริษัท ประกายสยาม จํากัดในขอ 5.2 เรื่อง ขอมูลสรุปสัญญาที่สําคัญและในเอกสารแนบ 3 รายละเอียด
ของสัญญาที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทวาจางหางหุนสวนจํากัด ลัมพซัม อีเลคตริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูรับเหมาในการทําความสะอาด
และบํารุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บเหรียญคาโทรศัพทจากเครื่องโทรศัพทในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือก
บริษัทผูรับเหมา บริษัทจะคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทผูรับเหมาเปนสําคัญ
สัดสวนการสั่งซื้อเครื่องโทรศัพทสาธารณะในป 2547 และ 2548 สามารถแสดงไดดังนี้
บริษัทผูผลิต
ป 2547
141.25

1. บริษัท เออรเมท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทผูนําเขาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะเครื่องหมายการคา “Urmet” หรือ “เออรเมท” จากประเทศอิ
ตาลี
2. บริษัท ไดสตาร จํากัด บริษัทผูนําเขาเครื่องโทรศัพทสาธารณะเครื่อง
หมายการคา “Guanri” หรือ “กวนรึ” จากประเทศจีน
3. บริษัทผูจําหนายตูโทรศัพท จํานวน 2 ถึง 4 ราย
4. อุปกรณ SAM
5. คาดําเนินการเลขหมายโทรศัพทสาธารณะ
รวม

3.2.5

สัดสวนการสั่งซื้อ
%
ป 2548
51.14
199.66

(หนวย : ลานบาท)
%
57.50

69.02

24.99

69.02

19.88

40.49
6.14
19.31
276.21

14.66
2.22
6.99
100.00

45.10
7.12
26.32
347.22

12.99
2.05
7.58
100.00

งานที่ยังไมไดสงมอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดติดตั้งโทรศัพทสาธารณะแก ทีโอที ทั้งสิ้น 11,414 เครื่อง ยังคงเหลืองาน
ที่ยังไมไดสงมอบอีกจํานวน 18,586 เครื่อง เปนมูลคาโดยประมาณ 760.38 ลานบาท โดยแบงเปน
สัญญาฉบับที่ 1

สัญญาฉบับที่ 2

สัญญาฉบับที่ 3

(ภาคกลางและนครหลวง)

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และนครหลวง)

(ภาคใต และนครหลวง)

จํานวนเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้ง

8,306

1,762

1,346

จํานวนเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมสงมอบ

1,694

8,238

8,654

มูลคางานที่ยังไมสงมอบ (ลานบาท)

84.70

329.52

346.16

หมายเหตุ ทั้งนี้ สาเหตุและผลกระทบของการสงมอบลาชาไดแสดงไวในขอมูลสวนหนาของหัวขอ 3.2 นี้
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3.3

ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด (Test Equipment)

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม (Test Equipment) ของบริษัท Anritsu ซึ่งเปนผู
ผลิตอุปกรณเครื่องมือวัดรายใหญรายหนึ่งของประเทศญี่ปุนและเปนผูผลิตชั้นนําของโลก ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 บริษัท Anritsu
ไดเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท NetTest ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณเครื่องวัดชั้นนําระดับโลก ประเทศเดนมารก ซึ่งเนนเครื่องมือวัดประเภท
ระบบตรวจสอบสถานะภาพของโครงขาย ทําใหผูใหบริการโครงขายสามารถทราบถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของโครงขายตนเอง ซึ่ง
สงผลใหบริษัทมีโอกาสจําหนายเครื่องมือวัดไดหลากหลายประเภทมากขึ้น
3.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

ไดแก อุปกรณเครื่องมือวัดที่ใชในการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในดานตางๆ เชน
การวัดคลื่นความถี่หรือคลื่นวิทยุ การวัดการรับ-สงคลื่นสัญญาณ อาทิ เครื่องมือวิเคราะหระบบเสาอากาศระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่อง
มือทดสอบประสิทธิภาพของการรับ-สงสัญญาณในโทรศัพทมือถือ
หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของระบบโครงขายใยแกวนําแสง
(Fiber Optic) และอุปกรณระบบ SDH เปนตน ทั้งนี้อุปกรณเครื่องมือวัดที่บริษัทเปนผูจดั จําหนายสามารถจําแนกตามระบบการสื่อสาร
เปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เครื่องมือวัดสําหรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบวิทยุไมโครเวฟ
เครื่องมือวัดสําหรับระบบโครงขายใยแกวนําแสง
เครื่องมือวัดสําหรับโครงขายสื่อสารระบบดิจิตอล
เครื่องมือวัดสําหรับตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

ยอดขายของบริษัทในแตละสายผลิตภัณฑในป 2545 ถึง 2548 มีดังนี้
ผลิตภัณฑ

ป 2546

เครื่องมือวัดใชสําหรับ ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบวิทยุไมโครเวฟ
เครื่องมือวัดสําหรับระบบโครงขายใยแกวนําแสง
เครื่องมือวัดสําหรับโครงขายสื่อสารระบบดิจิตอล
เครื่องมือวัดสําหรับสัญญาณคลื่นวิทยุ
อุปกรณอื่นๆ
รวม

22.82
5.79
2.40
3.10
34.11

ยอดขาย (ลานบาท)
ป 2547
ป 2548
18.69
12.91
14.52
1.58
47.70

22.50
5.45
5.76
4.90
2.31
40.92

ป 2549
(6 เดือน)
13.02
0.29
0.09
0.01
5.60
19.01

จากตารางขางตน พบวายอดขายเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทในป 2546 ลดลงจาก
ยอดขายในป 2545 อยางมีนัย เนื่องจากเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมมีกลุมลูกคาเฉพาะและมีอายุการใชงาน 5 ถึง 10 ป
โดยประมาณ ดังนั้น ลูกคารายเดิมไมมีความจําเปนที่จะซื้อสินคาของบริษัทเพื่อทดแทนเปนประจําทุกป ประกอบกับการแขงขันที่เพิ่ม
มากขึ้นในป 2546 ทําใหตลาดการแขงขันเปนของผูบริโภค บริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายบางรายหันมาใชกลยุทธดานราคาในการแขง
ขันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกลาวไมสอดคลองกับกลยุทธการแขงขันของบริษัท
อยางไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทถือเปนธุรกิจที่มีสวนสนับสนุนในการ
ประมูลงานของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom System Integration) โดยทําใหบริษัทสามารถนํา
เสนอระบบสื่อสารโทรคมนาคมพรอมทั้งเครื่องมือวัดที่จําเปนไดครบถวนตามความตองการของลูกคา

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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3.3.2

การตลาดและการแขงขัน

ในปจจุบันระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบงออกเปน 3 ระบบหลัก ไดแก ระบบสื่อสารทางคลื่นวิทยุ (เชน ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบไมโครเวฟ) ระบบสื่อสารผานดาวเทียม และระบบสื่อสารผานเสนใยแกวนําแสง การสื่อสารแตละระบบมี
พัฒนาการอยางตอเนื่องตามปริมาณความตองการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางการสื่อสารทางเสียง ภาพ และขอมูล ดังนั้น เครื่องมือวัดอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมจึงมีความจําเปนตั้งแตกระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ และการ
ซอมแซม บํารุงรักษาระบบ ประกอบกับภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการ
แขงขันในการรักษาคุณภาพของระบบการใหบริการ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่บริษัทผูใหบริการตางใหความสําคัญในการลงทุนดาน
อุปกรณเครื่องมือวัด และจากการที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง มีการนําเสนอการใหบริการใหมๆ ออกสูตลาด
อยางสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทผูใหบริการมีความจําเปนตองใชเครื่องมือวัดรุนใหมๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชกับระบบสื่อสารดังกลาว ดังนั้น
คาดวาแนวโนมตลาดเครื่องมือวัดยังมีศักยภาพและเติบโตตามธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมตอไปในอนาคต
ตลาดเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศมีขนาดเล็ก เปนตลาดที่มีกลุมลูกคาเฉพาะและมีการ
แขงขันกันสูง สินคาของผูผลิตแตละรายจะมีจุดแข็งและจุดออนที่แตกตางกันไปทั้งดานการใชงานและดานราคา ทําใหสินคาแตละประเภท
มีกลุมลูกคาเปนของตนเอง ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับศักยภาพของสินคาและปจจัยดานการตลาด เชน ความนาเชื่อถือตอสินคา ปจจัย
ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย หรือความสามารถของทีมวิศวกรฝายขาย และการสงเสริมการขาย เปนตน
ปจจุบัน บริษัทผูจัดจําหนายเครื่องมือวัดในประเทศไทย มีประมาณ 10 - 12 ราย โดยแตละรายเปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑอุปกรณเครื่องมือวัดของบริษัทผูผลิตจากตางประเทศ โดยบริษัทผูผลิตที่มีสินคาที่มีลักษณะผลิตภัณฑใกลเคียงกับ
บริษัทผูผลิต Anritsu ที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย ไดแก บริษัทผูผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Agilent” จากประเทศสหรัฐ
อเมริกา (ซึ่งมีสาขาในประเทศไทย) และบริษัทผูผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Acterna” จากประเทศเยอรมัน (ซึ่งมีตัวแทน
จําหนายสินคาในประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผูผลิตสินคาที่มีลักษณะผลิตภัณฑเพียงบางประเภทที่ใกลเคียงกับบริษัทผูผลิต
Anritsu ไดแก บริษัทผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคา “Yokogawa” และบริษัทผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคา “Advantest” จาก
ประเทศญี่ปุน และ บริษัทผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคา “Exfo” จากประเทศแคนาดา เปนตน
3.3.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา

ชองทางหลักในการจําหนายสินคาและใหบริการของบริษัท ไดแก การจําหนายสินคาตรงใหแกกลุมลูกคาที่
ใชเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น ในการทําการตลาดจํา
เปนตองใชผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะสาขา เพื่อที่จะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการที่แตกตางกันของลูก
คาแตละราย อีกทั้งยังตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑน้นั ๆ รวมกับระบบหรือโครงขายการใหบริการที่มีอยู
ทีมวิศวกรฝายขายของบริษัทจะติดตอกับลูกคาโดยตรง
เพื่อรับทราบและศึกษาความตองการของลูกคา
แตละราย จากนั้นทีมวิศวกรฝายขายจะศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อนําเสนอทางเลือกของสินคาที่ดีและเหมาะสม
ใหลูกคาของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีชองทางการจําหนายผานบริษัทผูรับเหมา โดยบริษัทผูรับเหมาจะแจงความจํานงวาตองการผลิต
ภัณฑประเภทใดและใหบริษัททําการเสนอราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑแกลูกคาโดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังไดเขารวมโครง
การประมูลของภาครัฐและหนวยงานราชการ รวมทั้งการเสนอผลิตภัณฑรวมกับการประมูลงานธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecom System Integration)
บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาออกไปสูภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี
นโยบายที่จะขยายฐานลูกคาออกตางจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทยังไดใชสื่อโฆษณาในวารสารเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมตางๆ
อาทิ Telcom Journal (รายสัปดาห) เปนตน และการสงหนังสือ “Anritsu News” เพื่อแนะนําสินคาหรือเทคโนโลยีใหม พรอมกับราย
ละเอียดประกอบอื่นๆ ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาหลักของบริษัทที่มีการสั่งซื้อตอเนื่อง ไดแก กลุมผูดําเนินธุรกิจดานสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจําเปน
ตองใชอุปกรณเครื่องมือวัดเพื่อใชในการติดตั้งและซอมบํารุงโครงขายสื่อสารตางๆ (คิดเปนสัดสวนรายไดกวารอยละ 95 ของรายได
จากธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัดของบริษัท) อาทิ บริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทเอกชนที่เขาไปรวม
ประมูลโครงการตางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทผูรับเหมา เปนตน นอกจากกลุมลูกคาหลักดังกลาว บริษัทมีแผนการที่จะขยาย
ฐานลูกคาไปยังบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และลูกคาในสวนภูมิภาคโดยจะขยายฐานลูกคาไปยังจังหวัดที่มี
หนวยงานสื่อสารโทรคมนาคมตั้งอยู
ปจจุบัน บริษัทมีจํานวนลูกคา ซึ่งสามารถแบงประเภทตามธุรกิจหลักของลูกคา ไดแก
1. บริษัทผูใหบริการโทรคมนาคม ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ทศท. กสท. และบริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) เปนตน
2. บริษัทผูเขาการประมูลงานโครงการตางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน เชน บริษัท อัลคาเทล (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
3. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือวัด เชน ผูผลิตสายไฟเบอรออปติคส หรือผูผลิตชิ้น
สวนอุปกรณโทรศัพทมือถือ หรือ อิเล็กทรอนิกสที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงบางประเภท เปนตน เชน บริษัท สยามไฟเบอร ออพติคส จํากัด และ
บริษัท โซนีไทย จํากัด เปนตน
4. สถาบันการศึกษาและหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนและวิจัยพัฒนา เชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เปนตน
5. บริษัทผูรับเหมาและบริษัทผูรับเหมาชวง ในการติดตั้งงานโครงการสื่อสารและโทรคมนาคมตางๆ เชน
บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลลแอนด เซอรวิสเซส จํากัด และ บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
6. บริษัทหรือหนวยงานภาครัฐ อื่นๆ ที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือวัด เชน การไฟฟาฝายผลิต บริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด และการรถไฟแหงประเทศไทย เปนตน
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันที่สําคัญ คือ ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียงและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ โดยบริษัท Anritsu ถือ
เปนหนึ่งในผูนําดานอุปกรณเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูง มีสายผลิตภัณฑใหเลือกมาก ใชงานงาย แข็งแรง ทนทาน ราคาเหมาะสม และมี
การใหบริการหลังการขายที่ดี รวมถึงการจัดสงสินคาและการใหบริการไดอยางรวดเร็วและตรงเวลา
สําหรับกลยุทธดานราคา บริษัทไมมีนโยบายในการใชกลยุทธการตัดราคา หากแตมีนโยบายในการเสนอราคาที่
สมเหตุสมผลและมีโอกาสในการแขงขัน หรือ Competitive Price โดยบริษัทมุงเนนในการนําเสนอขอมูลและรายละเอียดของสินคาที่เหมาะ
สมและตรงกับความตองการของลูกคาโดยใชทีมวิศวกรฝายขายที่มีความรูในตัวสินคาของบริษัท และใหความสําคัญในการให บริการหลัง
การขาย (After Sale Service) ที่สะดวก และรวดเร็วแกลูกคา รวมถึงการใหขอมูลขาวสารและรายละเอียดของผลิตภัณฑแกกลุมลูกคาและ
ลูกคาเปาหมายของบริษัทอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง (Customer
Relationship Management) เพื่อใหลูกคาใชบริการกับบริษัทในระยะยาว
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3.3.4

การจัดหาผลิตภัณฑ

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือวัดอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม (Test Equipment) ของบริษัท Anritsu
ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณเครื่องมือวัดรายใหญของประเทศญี่ปุนและเปนบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลก บริษัทนําเขาอุปกรณเครื่องมือวัดของ
บริษัท Anritsu โดยไมมีนโยบายสํารองสินคาเพื่อรอการจําหนาย หากแตบริษัทจะสั่งซื้อเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลว ระยะเวลาใน
การสงสินคาประมาณ 1 - 3 เดือน ขึ้นอยูกับแผนการผลิตของบริษัท Anritsu ในชวงเวลานั้นๆ รายละเอียดของสัญญาเปนตัวแทนจัด
จําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดของบริษัท Anritsu แสดงไวในหัวขอ 5.2 เรื่องขอมูลสรุปสัญญาที่สําคัญ และในเอกสารแนบ 3 ราย
ละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
3.3.5

งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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3.4

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร (Computer System Integration)

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอรเปนการใหบริการดานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร รวมถึง
การพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) การใหบริการดานบํารุงรักษาและจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สยามเทลเทคจะติดตอและรับงานจากลูกคาโดยตรง ทั้งในลักษณะการรวมประมูลโครงการของหนวย
งานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการ และบริษัทเอกชน และ การนําเสนอสินคา หรือ Solution ใหมแกลูกคาเปาหมายโดยตรง
ทั้งนี้ ในการใหบริการวางระบบคอมพิวเตอรนั้น สยามเทลเทคจะนําเอาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software)
ที่ไดมีการพัฒนาแลวจากบริษัทผูผลิตตางๆ มาใชเปนสวนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอรของลูกคา เนื่องจากซอฟตแวรระบบ
งาน (Application Software) สวนใหญเปนการออกแบบที่มุงใหใชงานไดกับกลุมลูกคาทั่วไป จึงตองมีการปรับปรุง ดัดแปลง และ
พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคาในแตละองคกร หรือในแตละหนวยงานภายในองค
กร ซึ่งอาจมีความตองการในการใชงานที่แตกตางกันไป ทําใหซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) เพียงซอฟตแวรเดียว หรือ
ของบริษัทผูผลิตรายเดียวอาจไมสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งระบบงานหรือของทุกหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานราชการหรือ
บริษัทเอกชนขนาดใหญที่มีความตองการการใชงานคอมพิวเตอรที่ซับซอนจําเปนตองจัดใหมีการประมูลงานเพื่อวาจางบริษัทผูเชี่ยว
ชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร โดยไมไดใชวิธีการสั่งซื้อซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) โดยตรงจาก
บริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงถือวาเปนชองทางและขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของสยามเทลเทค ที่สามารถใหบริการในสวนนี้ได
3.4.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ในการวางระบบคอมพิวเตอร บริษัทตองศึกษาความตองการของลูกคา และนําเสนอสินคา หรือ Solution
ที่เหมาะสมใหแกลูกคา ทั้งนี้ในกระบวนการสงมอบ Solution ดังกลาว จะประกอบดวยขั้นตอนการจัดหา Solution ทั้งในลักษณะ
ซอฟตแวรสําเร็จรูป หรือการพัฒนาซอฟตแวรระบบงานใหม (Application Software) การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงตางๆ ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบการใชงานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการแตละโครงการอยูระหวาง 6
เดือน ถึง 2 ป นอกจากนี้ ยังมีการบริการหลังการขาย ไดแก การฝกอบรม การดูแล-บํารุงรักษา เปนตน บุคลากรของสยามเทลเทค
ประกอบดวยสวนงานขาย สวนงานบริการและพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งจะประกอบดวย นักวิเคราะหธุรกิจ (Business Analyst) นัก
วิเคราะหระบบ (System Analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และชางเทคนิค บุคลากร
เหลานี้ลวนเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งสามารถนําเสนอ Solution ที่ตอบสนอง
ความตองการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา
ที่ผานมาลูกคาของสยามเทลเทคเปนหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่เกิดจากการแปรรูป
จากรัฐวิสาหกิจ โดยในป 2548 ลูกคารายใหญ ไดแก ทีทีแอนดที ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 92.23 ของรายไดรวมของสยามเทล
เทค โดยป 2548 สวนใหญสยามเทลเทคจะไดรับงานจากการเขารวมประมูลงาน โดยในป 2547 และ 2548 กวารอยละ 95.08 และ
รอยละ 99.70 ของรายไดรวมของสยามเทลเทคมาจากลูกคาหลัก 5 ราย โดยผานชองทางการประมูลงาน ทั้งนี้ เงื่อนไขในการประมูล
งานทั่วไป สยามเทลเทคจําเปนตองมีหนังสือค้ําประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) มูลคารอยละ 5 ของมูลคาโครงการ (โดย
ประมาณ) ในวันประมูลและหนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) อีกรอยละ 5-10 ของมูลคาโครงการ (โดยประมาณ) ใน
วันที่ไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการ
ปจจุบัน สยามเทลเทคมีความชํานาญในกลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถ
จําแนกตามระบบงานหลักเปน 3 ระบบงาน ไดแก
1. ระบบการสนับสนุนการใหบริการลูกคา (Customer Care) เปนระบบที่ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยว
ของกับการบริการลูกคาประกอบดวยระบบยอย เชน ระบบการเปดเลขหมายโทรศัพท (Service Activation) ระบบการออกใบแจงหนี้
(Billing System) และระบบการจัดเก็บเงิน (Payment System) เปนตน
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2. ระบบการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ซึ่งใชงานรวมกับระบบขอ
มูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) อาทิ การพัฒนา Application เพื่อการจัดเก็บขอมูลลูกคาของธนาคารพาณิชย
และการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชวางแผนในการทําการตลาด หรือวางแผนในการออกผลิตภัณฑใหม
3. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเปนระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานภายในองคกร (Back Office) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน ระบบบัญชี ระบบการบริหารสินคาคงคลัง
เปนตน
ตัวอยางโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จและโครงการอยูระหวางการดําเนินการ ระหวางป 2545 ถึงปจจุบัน
มีดังนี้
บริษัท / หนวยงาน
1. ทีทีแอนดที

2. กสท

3. ทีโอที

ชื่อโครงการ
•

•

•

4. กรุงเทพมหานคร

•

5. ธนาคารออมสิน

•

6. การรถไฟแหงประเทศไทย •

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
936.03 หรือ
มูลคา 22.83 ลานเหรียญ

ระยะเวลาโครงการ

โครงการ Software Maintenance ระบบ
Customer Service System

12 .00

ระบบคลังขอมูลบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศ

44.78

2547-2549
(อยูระหวางดําเนินงาน)
2547-2549
(อยูระหวางดําเนินงาน)
2545-2548

บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ
Hardware ระบบ TBOSS

16.74

2546-2548

บํารุงรักษาและปรับปรุงแกไขโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบปฏิบัติการ
สนับสนุนธุรกิจบริการโทรคมนาคม
รับจางเหมาติดตั้งอุปกรณตามโครงการ
ขยายโครงขายอัจฉริยะ

30.34

2547-2549
(อยูระหวางดําเนินงาน)

1.46

2547-2548

8.99

2547-2548

12.99

2545-2546

10.07

2546-2548

51.16

2545-2552

5.49

2545-2548

โครงการระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้
(Customer Care & Billing System)

บํารุงรักษาซอฟตแวรระบบงาน
(Application Software) ของระบบบริการ
สอบถามเลขหมาย
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ DOT Matrix
สําหรับเครื่องรับเงินสดอิเล็กทรอนิคส
จัดซื้อและติดตั้งระบบใหบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ตามสํานักงานเขตตางๆ
เชน เขตดุสิต เขตพระโขนง เปนตน
โครงการจัดทําระบบคลังขอมูลและบํารุง
รักษาคลังขอมูลของลูกคาธนาคารออม
สิน
โครงการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบ
งานบัญชีสินทรัพยถาวร
(the Backbone System) และบํารุงรักษา
ระบบงานบัญชีสินทรัพยถาวร

นอกจากงานวางระบบคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) ซึ่งแบงเปน
การพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาใหมและ/หรือการปรับปรุง (Customise) ซอฟตแวรสําเร็จรูปใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย
บริษัทยังใหบริการในดานอื่นๆ แบงออกเปน
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1. การใหบริการบํารุงรักษา (Maintenance Service) ระบบคอมพิวเตอร ทั้งในดานซอฟตแวรเครื่อง
(System Software) และซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) รวมถึง Hardware โดยสวนมากจะเปนการใหบริการตอเนื่อง
แกลูกคาที่ระยะเวลารับประกันตามสัญญาวาจางวางระบบสิ้นสุดลง โดยทั่วไปบริษัทมีชวงระยะเวลาการรับประกันระบบงานระหวาง
1 ถึง 2 ป ซึ่งสัญญาบํารุงรักษาโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาการใหบริการเปนรายป ทั้งนี้ ขึ้นกับความตองการของลูกคา
2. การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมซอฟตแวรตางๆ ตามความตองการของลูกคา ปจจุบัน
บริษัทไดเปนหนึ่งในตัวแทนจําหนายสินคาซอฟตแวรของ WebMethods ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปน
Integration Platform สําหรับระบบงานแอพพลิเคชั่นตางๆ (Enterprise Application Integration) โดยสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
จะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
3.4.2

การตลาดและการแขงขัน

ปจจุบันปริมาณความตองการในการใชงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานของรัฐ
และบริษัทเอกชนเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและทัดเทียมกับนานาประเทศ
ประกอบกับความกาวหนาในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความตองการในการวางระบบคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรระบบงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น
และทําใหจํานวนผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการแขงขันเพิ่มความรุนแรง โดยบริษัทผูประกอบการตางนํากลยุทธทางดานเทคนิค
ดานการใหบริการ และดานราคามาใชในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการประมูลโครงการของภาครัฐ จะเห็นไดจากที่ผานมา
ผูชนะการประมูลสวนใหญจะเปนผูที่ใชกลยุทธดานราคาเปนหลัก
จากภาวะการแขงขันดังกลาว ทําใหโอกาสในการชนะการประมูลและอัตรากําไรขั้นตนของแตละโครงการลด
นอยลง อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงในดานการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงประวัติการทํางานและความสัมพันธที่ดีกับลูกคาของบริษัท ซึ่งในกรณีโครงการขนาดใหญนั้น ลูกคาจะให
ความสําคัญกับความสามารถดังกลาว สําหรับคูแขงสําคัญในตลาด ไดแก บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น (IRCP) บมจ.
เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี (AIT) บมจ. ลอกซเลย (LOXLEY) และ บริษัท ซี ดี จี กรุป เปนตน
3.4.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา

ชองทางการจําหนายของสยามเทลเทค แบงออกเปนการเขารวมประมูลโครงการและการนําเสนอ Solution
แกลูกคาเปาหมายโดยตรง ที่ผานมา ในโครงการประมูลงานแตละครั้ง จะมีบริษัทผูประกอบการเขารวมประมูลประมาณ 3 - 5 ราย ทั้ง
นี้ขึ้นกับประเภทของระบบงานและขนาดของโครงการ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะประมูลงานโดยตรงทั้งหมด เวนในบางกรณีที่จําเปน
ตองประมูลงานรวมกับบริษัทอื่น ในลักษณะของธุรกิจคารวม เชน โครงการระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ ซึ่งรวมกับ Convergys
Information Management Group Inc. และงานรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณตามโครงการขยายโครงขายอัจฉริยะ ซึ่งประมูลรวมกับ จัส
มิน เทเลคอม เปนตน
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ลักษณะการไดงานของบริษัท แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเขารวมประมูลโครงการ
บริษัทจะพิจารณาเขารวมประมูลงานทั้งในลักษณะการจัดหาพิเศษ หรือ การเปดประมูลงานทั่วไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและสงมอบงานนั้นๆ โดยบริษัทจะมีการศึกษาทั้งในดาน
เทคนิคและดานผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนั้นๆ รวมถึงแหลงเงินทุนในการดําเนินการ กอนการยื่นประมูลงานแตละครั้ง
2. การนําเสนอ Solution แกลูกคาเปาหมายโดยตรง
ขั้นตอนการทํางานโดยรวม แบงไดดังนี้
1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความตองการหรือปญหาของลูกคา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและอุปกรณ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและระยะ
เวลาที่ใชในการดําเนินงาน
2. ออกแบบผลิตภัณฑโดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร
รวมถึงการพิจารณาจัดหาสินคาหรือ
ซอฟตแวรที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย โดยเลือกพิจารณาจากบริษัทผูผลิตที่มีความ
เชี่ยวชาญ และนําเสนอ Solution แกลูกคา
3. ภายหลังไดรับการวาจาง บริษัทพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน จัดหาอุปกรณ ติดตั้ง ทดสอบการ
ทํางานทั้งดาน Hardware และ Software โดยมีการฝกอบรมการใชงานใหแกลูกคา
4. บริษัทมีระยะเวลารับประกันสินคา โดยทีมงานบริการของบริษัทจะใหความชวยเหลือ แกปญหา
ตอบขอสงสัย (Help Desk) แกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในสินคาและบริการ ซึ่งการใหบริการดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ชวยในการตัดสินใจของลูกคาในการทําสัญญาวาจางบริษัทในการใหบริการบํารุงรักษาตอไป ภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการแปรรูปจาก
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ ในแตละปลูกคาหลักของบริษัทจะแตกตางกันไปตามโครงการที่บริษัทประมูลงานได
ทั้งนี้ ลูกคาหลักของบริษัท ในระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ไดแก
ลูกคาหลัก

ป 2546
ลานบาท

1. ทีทีแอนดที

ป 2547
%

ลานบาท

ป 2548
%

ลานบาท

%

สําหรับ 6 เดือนแรก ป
2549
ลานบาท
%

15.56

19.79

27.22

17.14

511.77

92.23

177.45

90.32

2. กสท

8.39

10.67

32.14

20.23

13.32

2.40

9.88

5.03

3. กรุงเทพมหานคร

4.47

5.69

65.84

41.46

2.93

0.53

2.06

1.05

4. ธนาคารออมสิน

34.08

43.36

17.26

10.87

23.02

4.15

2.23

1.13

5. ทีโอที

13.17

16.75

8.54

5.38

2.21

0.40

-

-

6. อื่นๆ อาทิ การรถไฟฯ, การประปานครหลวง เปนตน

2.94

3.74

7.81

4.92

1.67

0.30

4.85

2.47

รวม

78.61

100.00

158.81

100.00

554.92

100.00

196.47

100.00
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กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจงานวาง
ระบบโครงการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งอยูในขอ 3.1.3 เรื่องกลยุทธการแขงขัน
3.4.4

การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ

การบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จทั้งในดานคุณภาพและอัตราผลตอบแทนตอโครงการถือเปนเปา
หมายสําคัญในการดําเนินงานบริษัท ปจจัยสําคัญตอการบริหารโครงการ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทั้งในดานวิศวกรคอมพิวเตอร นักวิเคราะหธุรกิจ (Business
Analyst) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และชาง
เทคนิค ดังนั้น เพื่อใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบงบุคลากรตามสาขาความรู
ความสามารถ และประสบการณทํางานในแตละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
บริษัทมีบุคลากรดานเทคนิคในสวนปฏิบัติงานและในสวนการตลาดทั้งสิ้น 69 คน อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากบุคลากรดานเทคนิคที่
กลาวขางตน บริษัทยังจําเปนตองพึ่งพิงบุคลากรสวนสนับสนุน อาทิ สวนงานบัญชีและการเงิน เปนตน
2. การจัดหาซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ในการดําเนินงานที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคาในตนทุนที่เหมาะสม ถือเปนปจจัยที่สําคัญตอผลสําเร็จของโครงการ ปจจุบันบริษัทมีชองทางจัด
หาผลิตภัณฑ ดังนี้
1. บริษัทผูผลิตในตางประเทศ เชน Convergys, Mahindra-British Telecom, Clarity Service Pty
และ WebMethods เปนตน
2. สาขาบริษัทผูผลิตในประเทศไทย เชน Oracle, HP, Cisco Systems เปนตน
3. ตัวแทนจําหนายสินคาดานคอมพิวเตอรทั่วไป เชน บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส จํากัด บริษัท เอสวี
โอเอ จํากัด (มหาชน) เปนตน
ทั้งนี้ ในการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทในแตละปแตกตางกันไปตามโครงการที่บริษัทประมูลได ดังนั้น ที่ผานมา
บริษัทมีการสั่งซื้อจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายหลากหลาย โดยในป 2547 บริษัทชนะการประมูลโครงการระบบบริการลูกคา
และใบแจงหนี้ (Customer Care & Billing System) ของ ทีทีแอนดที มูลคาโครงการ 26 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรายไดของสยาม
เทลเทค เทากับ 22.83 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทไดจัดซื้อเครื่องพิมพ จากบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) มูลคา 60.34 ลานบาท
หรือรอยละ 35.61 ของยอดซื้อทั้งหมดในป 2547 และจัดซื้อระบบงาน Site Preparation และระบบคอมพิวเตอรจาก บริษัท โปรเฟสชั่น
นัล คอมพิวเตอร จํากัด มูลคา 133.40 ลานบาท หรือรอยละ 34.90 ของยอดซื้อทั้งหมดในป 2548
สําหรับนโยบายในการสั่งซื้อสินคา บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อลวงหนา บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบตามราย
ละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามลักษณะและเงื่อนไขโครงการ
ทั้งนี้ ในระหวางป 2545 ถึงป 2548 มูลคาและสัดสวนการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณ
ตอพวง รวมถึงการ Subcontract งานในสวนที่บริษัทไมมีความชํานาญ ไดดังนี้
การจัดซื้อ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

ป 2545
ลานบาท
%
52.93
100.00
52.93
100.00

ป 2546
ลานบาท
%
54.31
100.00
54.31
100.00
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ป 2547
ลานบาท
157.02
12.45
169.47

%
92.65
7.35
100.00

ป 2548
ลานบาท
%
299.88
78.47
82.28
21.53
382.16
100.00

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณตางๆ หรือการ Sub Contract ในอัตราเงินสกุลตางประเทศ สําหรับโครงการ
ระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ สยามเทลเทคจะไดรับชําระเงินตามสวนงานที่สงมอบโดยชําระเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
อางอิงของธนาคารกสิกรไทยในชวงระยะเวลา 15 วันกอนการชําระเงินในแตละงวด อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนตลอดอายุโครงการ
ทั้งนี้สยามเทลเทคมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปน 2 ลักษณะ ไดแก การบริหารความเสี่ยงในลักษณะของ
Back to Back กับบริษัทผูผลิตในประเทศ และการบริหารความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราลวงหนา (Forward Contract)
ซึ่งจะใชในกรณีของการซื้อขายกับบริษัทผูผลิตตางประเทศ อาทิ Convergys Information Management Group Inc. และ MahindraBritish Telecom เปนตน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สยามเทลเทคทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหนี้สิน
ที่เปนเงินเหรียญสหรัฐ จํานวน 3,335,188 เหรียญสหรัฐ
3.4.5

งานที่อยูระหวางดําเนินการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีโครงการที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 3 โครงการ โดยมีรายไดคาบริการ
คงคางจํานวนประมาณ 281.39 ลานบาทและมีสัญญาใหบริการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรระหวางดําเนินการอีก 9 โครงการ โดย
รายไดคาบริการคงคางจํานวน 11.09 ลานบาท
ชื่อลูกคา

1. ธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ

1.
2.

2.

กรุงเทพมหานคร

3.

ทีทีแอนดที

4.

กสท.

3.
4.
5.
6.
1.

2.
1.
2.
1.

2.

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

งานบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
งานบริหารขอมูลขาวสาร
งานจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแก
ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอรงานบํารุงรักษาระบบบาทเนต 2
งานบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร
งานจางบํารุงรักษาระบบคลังขอมูล
งานจางบํารุงรักษา Disk Storage
จัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบพัฒนาระบบงานตามโครง
การจัดระบบขอมูลและขายงานระบบ
คอมพิวเตอร
วางระบบเครือขายระบบขอมูล
โครงการระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้
งานบํารุงรักษา Router service
งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงแกไข
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบปฏิบัติ
การสนับสนุนธุรกิจบริการโทรคมนาคม
งานจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณระบบ TBOSS
รวม

มูลคาคงคางสง
มอบ (ลานบาท)

วันครบกําหนด
วันสงมอบ

0.17

0.01

06/2549****

ความคืบ
หนา
(รอยละ)
97

6.22

0.52

11/2549

92

0.16
0.12
11.72
0.90
81.78

0.05
0.04
6.06
0.77
18.61

01/2551
01/2551
04/2552
11/2552
10/2548***

68
68
48
85
77

4.13
935.98*
1.24
11.52

2.06
260.72
0.62
0.96

09/2549
12/2549 **
09/49
07/2549****

50
72
50
92

2.06

09/2549

75

8.24
1,062.18

292.48

* มูลคาโครงการเฉพาะสวนงานของ สยามเทลเทค
** ปจจุบันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความตองการของลูกคาทําใหระยะเวลาการสงมอบโครงการตองเลื่อนออกไปจากแผนงานที่กําหนดไวเดิม ซึ่งจะไมมีภาระคาปรับตาม
สัญญาแตอยางใด โดยคาดวาจะสามารถสงมอบงานไดในตนป 2550
*** ปจจุบัน โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแกกรุงเทพมหานครไดลาชากวากําหนดระยะเวลาสงมอบตามสัญญา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานงบประมาณ ซึ่งมีผลกระทบตอระบบงานอื่นที่เกี่ยวของ ทําใหตองใชระยะเวลาในการสงมอบเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดสงมอบงานเรียบรอยแลว และอยู
ในระหวางตรวจรับงาน ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดตั้งคาปรับทางบัญชี 5.89 ลานบาท หรือคิดเปนวันละ 0.2% ของมูลคาโครงการ ซึ่งเปนมูลคาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
**** ปจจุบันสงมอบงานแลว
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3.5

ธุรกิจอื่น (Other Business)

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยทั้ง 4 ประเภทที่ไดกลาวไปแลวขางตน บริษัทยังใหบริการ
วางระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนสงทางรถไฟและการใหบริการระบบความปลอดภัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
3.5.1 ธุรกิจรับเหมาวางระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนสงทางรถไฟ โดยบริษัทมีนโยบายในการเขารวม
ประมูลโครงการกอสรางทางคูของการรถไฟซึ่งคาดวาจะทยอยเปดการประมูลมาเปนจํานวนมากตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุง
ระบบการขนสงของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญมาจากการทํางานในโครงการที่บริษัทรับชวงในการบริหาร
โครงการจาก จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลในอดีต
3.5.2 ธุรกิจออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย และโสตทัศนศึกษา อาทิ ระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด (CCTV System) และระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) เนื่องจากธุรกิจระบบความปลอดภัยใน
ปจจุบันมีแนวโนมการเติบโตที่ดีประกอบกับการปรับโครงสรางทางธุรกิจของจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งมีนโยบายดําเนินธุรกิจเปน
Holding Company เพียงอยางเดียว ในเดือนตุลาคม ป 2548 บริษัทจึงไดรับโอนหนวยธุรกิจดานระบบความปลอดภัยมาจาก จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล สงผลใหบริษัทสามารถรุกเขาไปทําธุรกิจความปลอดภัยไดทันทีโดยมีฐานลูกคาเดิม เชน หนวยงานราชการ และ
สถานศึกษา เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประยุกตนําระบบความปลอดภัยมาใชงานบนโครงขาย Broadband เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดหลากหลายยิ่งขึ้น
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3.6

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมโดยรวม

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมระดับนานาประเทศที่มุงเนนการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู (Knowledge-based Economy/Society) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวกระทบตอผลผลิตทั้งภายในองคกรและระหวาง
องคกร เชน การเพิ่มผลผลิตในการทํางาน การสื่อสารที่รวดเร็วและใกลชิดระหวางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เปนตน
ภายใตสภาวะการแขงขันทางการคาในตลาดโลกเสรี ประเทศไทยตองปรับตัวและใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ทั้งในดานพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ เพื่อกาวใหทันกับพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศและเกิดความไดเปรียบทางดานการคาและการลงทุน ตลอดจนชวย
จัดระเบียบภายในองคกรทั้งในรูปแบบของฐานขอมูลและขั้นตอนการทํางานอีกดวย
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการสื่อสารของไทยไดเริ่มตั้งแตป 2538 โดยการวางพื้นฐานการพัฒนา
3 แนวทาง ไดแก (1) โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (2) การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) การปฏิรูปภาครัฐโดยใช
เทคโนโลยี ในการพัฒนาของภาครัฐบาลจะสงผลถึงภาคเอกชนดวย โดยรัฐบาลไดจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนนโยบายกําหนดระยะเวลาสิบป กลาวถึงความจําเปนและแนวทางของประเทศไทยที่
จะสรางความเขมแข็งในการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งนโยบายฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุมยุทธศาสตรสําคัญ
5 ดาน คือ การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) พาณิชยกรรม (e-Commerce) อุตสาหกรรม (e-Industry) การศึกษา
(e-Education) และสังคม (e-Society) ตอมาในป 2545 รัฐบาลไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2545 ถึง 2549 ซึ่งเปนแผนงานระดับชาติที่ถายทอดนโยบายและหลักการสําคัญของนโยบายเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ใหเปนแผนปฏิบัติงาน โดยในชวง 5 ปแรก รัฐบาลไดนํากรอบยุทธศาสตรสําคัญเรงดวนสามยุทธศาสตร (แผนแมบทฯ ไดนํา
เสนอทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร) ไดแก การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมของซอฟตแวรของไทย การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และการบริหารงานและบริการของภาครัฐเพื่อกาวสู e-Government มาพิจารณาเปนประเด็นหลักกอน โดยมุงหวังวา
ผลจากการนําแผนแมบทฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติ จะเปนรากฐานสําคัญในการดําเนินกลยุทธอื่นๆ ที่เหลือในชวง 5 ปหลัง
เมื่อเดือนตุลาคม 2545 รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเรียกวา “กระทรวงไอซีที” ขึ้น
มา
โดยมีนโยบายอยางชัดเจนที่จะผลักดันดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งสวนภาครัฐบาลและเอกชน
ซึ่งกระทรวงไอซีทีนี้จะเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.
2553 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งเปนองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล
ธุรกิจโทรคมนาคมในดานตางๆ เชน การแกปญหาการแปรสัญญาสัมปทาน การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม ซึ่งไดเริ่มดําเนิน
งานตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนมา การจัดตั้ง กทช. ดังกลาวจะทําใหการแขงขันในอุตสาหกรรมเกิดความโปรงใสและมีการ
ดําเนินงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงป 2543 ถึงป 2551 แนวโนมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ดังเห็นไดจากขอมูลการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ซึ่งไดประเมินมูลคาตลาดรวมและอัตราการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งแสดงไดตามแผนภูมิดานลาง
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แผนภูมิแสดงแนวโนมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรม IT
นบาท
Mil.ลาBht.

ICT Trend

800,000

734,485

Avg. Gr. = 20%

700,000

589,599
(25%)

600,000

493,053
(20%)

421,403

500,000

(17%)

400,000

IT Trend

300,000

Avg. Gr. = 20%

100,000

214,601
176,522

200,000
42,647

25,952

49,139

35,137

56,937

73,910

89,038

125,534

103,191
(22%)

(19%)

149,229
(22%)
(18%)

0
2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

แหลงที่มา: SIPA & ATCI

ผลการสํารวจตลาดขางตน พบวาในป 2548 ที่ผานมา ตลาด ICT มีมูลคากวา 421,403 ลานบาท โดยตลาดสื่อสารโทร
คมนาคมมีมูลคากวารอยละ 70 ของตลาดรวม หรือคิดเปน 309,858 ลานบาท ในขณะที่ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลคาคิดเปน
รอยละ 30 หรือ 125,534 ลานบาท โดยตลาดฮารดแวรถือครองสวนแบงมากที่สุดอยูที่รอยละ 50.49 ในขณะที่ตลาดซอฟตแวรมีอัตรา
การเติบโตสูงสุดอยูที่รอยละ 27 สวนในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมนั้น ตลาดดานการใหบริการถือครองสัดสวนถึงรอยละกวา 80 ของ
ตลาด มีมูลคาคิดเปน 245,665 ลานบาท โดยตัวผลักดันการเติบโตหลักอยูในกลุมของการบริการดานเสียง (Voice) โดยเฉพาะจาก
สวนของการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีปจจัยผลักดันหลักในดานราคา ในขณะที่ตลาดบริการ Non Voice โดยเฉพาะการบริการอิน
เตอรเนตการบริการดานบรอดแบนดที่มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จากการคาดการณการเติบโตของตลาด ICT ในอีก 3 ปขางหนา จาก SIPA & ATCI ดังแสดงในตารางแนวโนมมูลคา
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย สําหรับป 2549-2551 คาดการณวาตลาด ICT จะเติบโตประมาณรอยละ
20 โดยมูลคาตลาดรวมจะอยูที่ประมาณ 4 แสนลาน ถึง 7 แสนลาน โดยคาดวาตลาดสื่อสารโทรคมนาคมและตลาดซอฟตแวรจะมีการ
เติบโตมากที่สุด เทากับรอยละ 22 และ 23 ตามลําดับ ตัวผลักดันการเติบโตของตลาด ICT เกิดจากการเปดเสรีโทรคมนาคม และการมี
หนวยงานควบคุมดูแลหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ทําใหมีความเปนไปไดที่จะมีการลงทุนเทคโนโลยีใหม
ของผูประกอบการ เชน เทคโนโลยี 3G เทคโนโลยีบรอดแบนด และ เทคโนโลยี Wi-Max เปนตน
ตารางแสดงแนวโนมมูลคาตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ป 2549-2551
ประเภทตลาด

มูลคา (ลานบาท)
อัตราเติบโตเฉลี่ย (%)
2548
2549
2550
2551
2548-2551
ฮารดแวร
63,381
71,112
79,737
89,597
12
ซอฟทแวร
41,435
50,917
60,795
77,039
23
บริการคอมพิวเตอร
6,729
7,738
8,899
10,233
15
การสื่อสาร
309,859 363,286
440,169 557,616
22
รวมมูลคาตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
421,403 493,053
589,599 734,485
20
หมายเหตุ: อัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณจากขอมูลในอดีต และความเปนไปไดของการใหบริการเทคโนโลยี 3G และ เทคโนโลยี Wi-Max ใน
ชวง 3 ป
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นอกจากนี้ จากประมาณการของ บริษัท ไอดีซี รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอม
รับในอุตสาหกรรม ICT พบวาในชวง 2-3 ปที่ผานมา มูลคาตลาด ICT ของประเทศไทยยังคงเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ มูลคา
ตลาด ICT ของประเทศอื่นในแถบเอเซียแปซิฟค เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน คอนขางคงที่ ทั้งนี้ มูลคาตลาดในประเทศ
ไทยมีการเติบโตในตลาดทุกประเภท เชน ตลาดบริการโครงขายโทรคมนาคม (Telecom Network Services) บริการดานอินเตอรเนต
(Internet Access Services) บริการโทรศัพทพื้นฐาน และบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งจากประมาณการณดังกลาว ตัวอยางเชน มูลคา
ตลาดของบริการดานอินเตอรเนตของประเทศไทยจะมีมูลคาสูงกวา 300 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ
100 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2546 มูลคาตลาดของบริการโทรศัพทพื้นฐานจะมีมูลคาสูงถึงกวา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป
2549 และจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเปนประมาณ 5,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2552 ทั้งนี้ มีสาเหตุจากผูบริโภคใชบริการทางดานเสียงผาน
โครงขายทางดานขอมูล (VoIP) และบริการทางดานขอมูล (Data service) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
มูลคาตลาดรวมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูใหบริการจําเปนที่จะตองลงทุนเพิ่มในดานโครงขายเพื่อรองรับบริการที่ลูกคาตองการ
สําหรับตลาดสื่อสารโทรคมนาคม สามารถแบงการใชจายออกเปน 2 ประเภท คือ การใชจายดานบริการ และการใช
จายในอุปกรณ โดยสัดสวนมูลคาการบริการสูงถึงรอยละ 79 และ อุปกรณรอยละ 21 ดังแสดงในตาราง
ภาพแสดงมูลคาตลาดการสื่อสาร ป 2548
ประเภท

มูลคา
(ลานบาท)

1.

ตลาดบริการ (79%)
1.1 บริการดานเสียง
1.2 บริการแบบ Non Voice
2. ตลาดอุปกรณ (21%)
2.1 อุปกรณสื่อสารดานเสียง
2.2 อุปกรณสื่อสารขอมูล
รวม
แหลงที่มา: SIPA & ATCI

238,097
7,568
50,204
13,989
309,858

สําหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาการใชจายตามภาคตางๆ ทางเศรษฐกิจดังตาราง IT Spending by
Industry sector 2005 พบวาภาคเอกชนมีการใชจายดาน IT มากที่สุดคิดเปนรอยละ 49 ในขณะที่ภาคครัวเรือนและสถานประกอบ
การขนาดเล็ก (Small office/Home office) มีการใชจายคิดเปนรอยละ 34 ของตลาด ในขณะที่ภาครัฐมีการใชจายนอยสุดอยูที่
ประมาณรอยละ 18
ตารางแสดงมูลคาการใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบงตามภาคธุรกิจ ป 2548
ภาคธุรกิจ

1.
2.
3.

ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
ภาคครัวเรือนและสถานประกอบการขนาดเล็ก (SOHO)
รวมมูลคาการใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหลงที่มา: SIPA & ATCI
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มูลคาการใชจาย (ลานบาท)
ฮารดแวร
ซอฟทแวร + บริการ
คอมพิวเตอร
15,076
39,241
12,528
7,126
35,778
1,814
63,382
48,182
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รวม
(ลานบาท)
54,317
19,654
37,592
111,564

%

49%
18%
34%
100%

ภาวะการแขงขัน
จากการที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกองคการการคาโลก หรือ WTO และจําเปนตองเปดเสรีทางการคาในป
2549 ในดานตางๆ ตามขอตกลงที่เคยทํารวมกันไว เมื่อครั้งเจรจาเปดเสรีการคาโลกรอบอุรุกวัย โดยในขอตกลงดังกลาว รวมถึงกิจการ
โทรคมนาคมที่เดิมถูกผูกขาดจากรัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญเพียงไมกี่ราย ในการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมนั้น มีประเด็น
สําคัญ 3 ขอ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลที่เปนอิสระ การสนับสนุนใหมีการแขงขันจากผูใหบริการทั้งในประเทศ ตางประเทศ
และการแปรรูปกิจการโทรคมนาคมที่เคยผูกขาดโดยภาครัฐ ทั้งนี้เปาหมายหลักของการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม คือ เพื่อใหผูบริโภค
หรือ ผูใชบริการเขาถึงบริการโทรคมนาคมตางๆ เชน โทรศัพทพื้นฐาน เปนตน ไดอยางทั่วถึง
ในสวนของการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) กับประเทศตางๆ ซึ่งปจจุบันไดมีการเปดเจรจาเขตการคา
เสรีของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บาหเรน เปรู และอยูระหวางเจรจานั้น ประเด็น
ดานกิจการโทรคมนาคมที่คืบหนาปจจุบัน ไดแกประเด็นระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ประเภทกิจการที่สหรัฐอเมริกาเรียกรอง
ใหประเทศไทยเปดเสรี คือ บริการโทรคมนาคมที่มีผูใชบริการจํานวนมาก เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ วอยซวีโอไอพี (VoIP) และอินเตอรเนต
เปนตน รวมทั้งยังมีการเรียกรองใหเพิ่มสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางชาติ ซึ่งประเด็นการเจรจากับประเทศอื่นๆ นั้น คาดวาจะใกล
เคียงกัน ดังนั้นการเปดเขตการคาเสรีดังกลาวจึงสงผลใหเกิดการแขงขันเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ จากนิตยสาร CAT Telecom ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2548 อางอิงถึงบทวิเคราะหของศูนย
วิจัยกสิกรไทย มีขอคิดเห็นตอประเด็นการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมในแงมุมตางๆ ดังนี้
1.
ผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจโดยรวม พบวา ระดับผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเปนเทาใดนั้น ขึ้นอยู
กับการเขามาของผูประกอบการรายใหม ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แตสําหรับประเด็นการเปดเสรีภายใตกรอบขอตกลง
ของ WTO นั้น อาจไมสงผลกระทบมากนัก เนื่องจากการเปดเสรีในรอบนี้ ยังคงเปนเทคโนโลยีเดิม เชน การบริการโทรศัพทพื้นฐาน
โทรเลข โทรสาร และเทเล็กซ ซึ่งมีการเติบโตของตลาดนอยและมีผูใชบริการไมมาก
2.
ผลกระทบตอผูประกอบการเดิมในตลาด การเพิ่มจํานวนของผูประกอบการในตลาดนั้นจะสงผลใหภาวะการ
แขงขันของตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในสภาพการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานของไทย ในปจจุบันมีบริการหลายประเภทที่เขาสู
ภาวะของตลาดที่ขยายตัวในอัตราที่ต่ําลง การเพิ่มภาวะการแขงขันนั้น ทําใหผูใหบริการตองมีการปรับและพัฒนาองคกร ปรับปรุงคุณ
ภาพการใหบริการเพื่อรองรับการแขงขัน อยางไรก็ตาม ผูใหบริการจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการใหใบอนุญาตประกอบการจาก กทช.
ดวย
3.
ผลกระทบตอผูใชบริการ ในการแขงขันที่มากขึ้นยอมสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น ผูใช
บริการมีทางเลือกและมีความหลากหลาย และสามารถใชอัตราคาบริการที่ถูกลง
อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหในระยะยาว การเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมตามกรอบของ WTO หรือ การเปดเขตการคา
เสรีก็ตาม จะมีสวนชวยใหไทยไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี กระตุนใหมีการลงทุนดานโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเพิ่มการแขงขันในการใหบริการที่จะนํามาซึ่ง
ประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค รวมถึงลดการผูกขาดจากบริษัทยักษใหญดานโทรคมนาคมเพียงไมกี่รายในปจจุบัน
นอกจากนี้ จากอัตราการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยูในระดับสูงและมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงนโยบายและแผนงานสนับสนุนตาง ๆ จากภาครัฐใหนําเทคโนโลยีมาใชในหนวยงานของภาครัฐและภาค
เอกชนใหไดมาตรฐานและทัดเทียมระดับนานาชาติ สงผลใหผูประกอบการรายใหมหันมาสนใจตลาดนี้มากขึ้น รวมถึงผูประกอบการ
จากตางประเทศอันเนื่องจากการเปดเขตการคาเสรีดวย ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมจึงตองมีกลยุทธดานการตลาด การขาย
และการบริการที่ดี และมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางชัดเจน จึงจะสามารถมีศักยภาพในการแขงขันได
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แนวโนมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในป 2549 - 2550 คาดวาจะเติบโตอยางแข็งแกรง โดยมี
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศ คือ
1.
ภาครัฐบาล โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยขึ้น โดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารเขามาชวยในการดําเนินงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนา
ภายในประเทศและเพื่อการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ การปรับปรุงกฎเกณฑที่เอื้อตอการแขงขัน และการจัดตั้งองคกรขึ้นมา
เพื่อดูแลใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
2.
หนวยงานควบคุมดูแล โดยการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ซึ่งเมื่อมีการเปดเสรีโทรคมนาคมและเกิดผูประกอบการใหมๆ เพิ่มขึ้น จะสงผลใหมีการแขงขันการให
บริการรูปแบบใหมๆ เพิ่มขึ้นดวย ทําใหอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น
3.
ภาคเอกชน โดยการปรับตัวขององคกรเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ดวยวิธีการปรับปรุงระบบหรือลง
ทุนเพิ่มเพื่อใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทมีความทันสมัย สามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนงาน การดําเนินงาน การดําเนินกลยุทธการตลาด และลดตนทุนขององคกร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลใหตลาดในธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเติบโตขึ้นเชนกัน
4.
ประชากร หรือผูบริโภค ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนผูใชบริการอินเตอรเนตและอินเตอรเนตความเร็วสูงในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีอัตราการเขาถึงประมาณรอยละ 12 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ หรือมีจํานวนประมาณ 7.6
ลานรายในป 2548 ในขณะที่ราคาคาบริการอินเตอรเนตความเร็วสูงก็มีแนวโนมลดต่ําลง การพัฒนาคอนเทนทหรือเนื้อหามีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น มีการนําเสนอบริการแบบใหมที่สามารถใหบริการไดทั้งเสียง ขอมูล และภาพพรอมกันเกิดขึ้น ประกอบกับ กทช. ได
เริ่มใหใบอนุญาตแกผูประกอบการรายใหม จึงเปนการกระตุนตลาดทั้งดานการลงทุนโครงขายหรือระบบเพื่อรองรับบริการใหมๆ และ
ดานการเพิ่มผูใชบริการ ซึ่งจากการประมาณการตัวเลขผูใชบริการอินเตอรเนตในประเทศไทยของศูนยวิจัยกสิกรไทย จะสูงถึงประมาณ
10.1 ลานคนในป 2551 หรือมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 10 ตอป ตั้งแตป 2549-2551
5.
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทําใหผูใหบริการและ/หรือผูบริโภคมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนการใชผลิตภัณฑและอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนิน
งานมากที่สุดและทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ประกอบกับการพัฒนาสินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จะยังคงเปนปจจัยที่ทําใหตลาดมีการขยายตัวในระดับที่สูง
จากปจจัยดังกลาวขางตนจะเปนแรงผลักดันใหโครงการใหมๆ เกิดขึ้นทั้งโครงการจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล เชน
การลงทุนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G การขยายเครือขายหรือลงทุนเพิ่มสําหรับบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง เครือขายบรอด
แบนด ระบบ Triple Play และโทรทัศนระบบ IPTV เพื่อความบันเทิงและการศึกษา รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ระบบฐานขอมูลของหนวยงานรัฐบาล (E-Government) ปฏิรูปการศึกษา (E-Education) ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT ระดับประเทศ
(ICT Mega-Project) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งดานการขนสง การเดินทาง และการจัดจําหนายสินคา (logistic) และ
การปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานรัฐบาล เปนตน ซึ่งถือเปนโอกาสของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ที่จะเติบ
โตหรือขยายธุรกิจตอไป
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