คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำรผลดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2561

บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
ภำพรวมธุรกิจ
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่ งขันในอนำคต
จากนโยบายเศรษฐกิ จดิ จิทลั ของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิ จไทยเติ บโต
อย่างยัง่ ยืน (Thailand 4.0) ทาให้บริ การด้าน ICT ของประเทศมีโอกาสเติบโตมากขึ้น
ทั้งด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริ การด้าน ICT ต่างๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั เช่ น Cloud Solutions, Internet Access และ
Co-Location
ทั้งนี้บริ การของบริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในปี ที่ผา่ น
มามีการขยายมาตรฐานที่ เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มธุ รกิ จเพิ่มขึ้ น เช่ น Healthcare และ
สถาบันการเงิน เป็ นต้น โดยมีองค์กรทั้งขนาดใหญ่ และกลางให้ความไว้วางใจใช้
บริ การ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้องค์กร
ที่ตอ้ งการใช้บริ การได้ทดสอบการใช้งานเพื่อการเรี ยนรู ้ และตัดสิ นใจ โดยปั จจุบนั
บริ การ Internet Access รวมถึงการให้บริ การด้านการเชื่อมต่อ Network ถือได้วา่ เป็ น
บริ การที่มีการแข่งขันสู งมาก มีคู่แข่งมากตั้งแต่รายใหญ่ กลาง และเล็ก ทาให้ผูใ้ ห้
บริ การที่มีโครงข่ายการสื่ อสาร (Network Provider) มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
กลยุทธ์ของบริ ษทั คือ นาเสนอบริ การเป็ นลักษณะ Solutions โดย Internet Access
จะเป็ นส่ วนหนึ่งใน IT Transformation Solution ของลูกค้า
กลยุทธ์ กำรแข่ งขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริ ษทั จึงได้กาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
•
บริ หารตลาด
•
มุ่งเน้นคุณภาพบริ การ
•
บริ หารต้นทุน

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ 48.63 ล้านบาท
104.72 ล้านบาท สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลาดับ ซึ่ งยอดขายมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั มียอดขายสาหรับ
งวด 3 เดือนเพิ่มขึ้น 124.54 ล้านบาท หรื อ 58.50% และสาหรับงวด 6 เดือนเพิ่มขึ้น
191.19 ล้านบาท หรื อ 40.76% จากการให้บริ การโครงสร้ างพื้นฐาน ICT ที่บริ ษทั
สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจให้กบั สิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้าในทุก
ระดับ ทาให้ในปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ ากลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยี

สรุปผลกำรดำเนินงำน
หน่ วย:ล้ำนบำท

รำยกำร
รายได้จากการขายและให้บริ การ

1H60

1H61

% เพิม่ ขึน้
(ลดลง)

469.03

660.22

40.76%

(373.78)

(493.00)

31.90%

กำไรขั้นต้ น

95.25

167.22

75.55%

รายได้อื่น

413.07

143.61

-65.23%

(169.66)

(153.84)

-9.33%

5.33

(1.13)

-121.22%

ต้นทุนทางการเงิน

(13.71)

(22.01)

60.58%

กำไรก่อนภำษีเงินได้

330.28

133.85

-59.48%

ภาษีเงินได้

(70.07)

(29.13)

-58.43%

กำไรสุ ทธิ

260.21

104.72

-59.76%

ต้นทุนขายและบริ การ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ผลดำเนินงำนแยกตำมประเภทธุรกิจ
หน่ วย:ล้ำนบำท

ประเภทธุรกิจ
Cloud Services

1H60

1H61

%
เปลีย่ นแปลง

199.77

310.55

55.45%

81.11

105.18

29.67%

124.82

174.77

40.02%

EDC

14.01

19.61

39.97%

Other

49.32

50.11

1.61%

469.03

660.22

40.76%

Co-Location
Internet Access

รวมรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร

Cloud Services:

Cloud
310.55

199.77

1H60

1H61

Cloud Services เป็ นบริ การการใช้ ท รั พ ยากรคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้มุ่ ง เน้น พัฒนารู ปแบบบริ ก าร Cloud Services ให้มี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทุกรู ปแบบ
รวมทั้งได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานสากลด้านต่างๆ โดยขอบเขตการ
ให้บริ การ Cloud ถือเป็ นเครื่ องหมายยืนยันความพร้อมในการให้ บริ การของ
บริ ษทั โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริ การหลายแห่ ง และมี
แนวโน้มการใช้บริ การเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่ตอ้ งการใช้
บริ การร่ วมทดสอบการใช้งานด้วย

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษัท มี ร ายได้จ ากการให้ บ ริ การ Cloud
Services จานวน 310.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 110.78 ล้านบาท หรื อ
55.45% จากช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ ผ่านมา เกิ ดจากการที่ บริ ษทั มีบริ การ
Cloud หลาย Platform และยังมี Service on top อาทิ VDI และ Zimbra
Mail ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม ประกอบ
กับบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่ มีความสนใจได้ทดสอบบริ การก่ อ นการ
ตัดสิ นใจ จึงทาให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น

Co-Location:

Co-Location
105.18
81.11

1H60

1H61

Co – Location เป็ นศู น ย์ ส ารองข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ หารจั ด การ
ฐานข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย ช่ วยรองรับการทางานในทุก
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น รวมถึงรับฝากเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการความ
ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ
โดยศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็ นศูนย์กลางการ
ให้บริ การ Co-Location สาหรับหน่วยงานหรื อองค์กรธุ รกิจต่างๆ ที่ตอ้ งการ
นาเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็ นเครื อข่ายสาธารณะ
(Public Network) และเครื อข่ายส่ วนบุคคล (Private Network) ทั้งนี้บริ ษทั มี
Data Center ทั้ง สิ้ น 3 แห่ ง ได้แก่ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ (INETIDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่ งคอย สระบุ รี
(INET-IDC3) โดยมุ่งเน้นให้ท้ งั 3 ศูนย์ สามารถเชื่ อมต่อถึ งกันที่ความเร็ ว
สู ง และมีเสถียรภาพ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
และอานวยความสะดวกตลอด 24 ชัว่ โมง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ Co-Location
105.18 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 24.07 ล้า นบาท หรื อ 29.67% จาก
ช่ วงเวลาเดี ย วกันในปี ที่ ผ่า นมา เนื่ องจากปี 2560 บริ ษ ทั เปิ +ดให้บ ริ ก าร
INET-IDC3 ทาให้บริ ษทั มีพ้ืนที่ในการให้บริ การเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อรายได้ที่
เพิ่มขึ้ นตามไปด้วย ประกอบกับบริ ษทั พัฒนา INET-IDC อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้บริ การ Co-Location มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเพื่อให้ลูกค้าในทุก
ระดับเชื่อมัน่ ในคุณภาพ

Internet Access:

Internet Access
174.77
124.82

1H60

1H61

บริ ษ ทั ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ ออิ นเทอร์ เ น็ ต ส าหรั บ
ธุ รกิจด้วยความเร็ วที่หลากหลาย มีพ้นื ที่ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตครอบคลุมทุก
จังหวัด ทาให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถเชื่ อมต่อเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ทว่ั
ประเทศ บริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต นี้ สามารถเชื่ อ มต่ อ โดยผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์โครงข่ายสายวงจรเช่า (Leased Line) ความเร็ วสู ง
มีการบริ หาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็ น
การยกระดับการให้บริ การ จึงได้มีการปรับปรุ ง ระบบการให้บริ การ ด้วย
การนาระบบ Software Defined Network เข้ามาช่วยบริ หารจัดการเครื อข่าย
ลดความเสี่ ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได้ ส่ งผลให้บริ การได้รับการ
ยอมรั บ และเลื อ กใช้ง านจากองค์ ก รธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ข องประเทศหลาย
องค์กร
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการให้บ ริ ก าร Internet
Access 174.77 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจานวน 49.95 ล้านบาท หรื อ 40.02%
เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปี ที่ผา่ นมา จากการเติบโตของธุ รกิจ Cloud
และ Co-Location ซึ่ งจาเป็ นต้องมี Network เป็ นตัวกลางในการสื่ อสาร
เพื่ อให้ส ามารถเชื่ อมโยงการท างานระหว่างกันได้ ด้วยความส าคัญของ
Network บริ ษัท จึ ง ได้พ ัฒ นา Service ใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การใช้
Network ในปัจจุบนั พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ โดยการรับประกันคุณภาพด้วย
Service Level Agreement (SLA) 99.90%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์รวม 4,373.54 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
167.30 ล้า นบาท หรื อ 3.98% เมื่ อเที ย บกับ ปี 2560 เกิ ดจากการเพิ่ ม ขึ้ นของที่ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นแผนการลงทุ นเพื่อรองรับการเติบโต และการขยาย
ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ให้เป็ นไปอย่า งต่ อเนื่ อง ส าหรั บ หนี้ สิ นรวม 2,566.88 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ น 256.96 ล้านบาท หรื อ 11.12% เมื่ อเที ยบกับ ปี 2560 เกิ ดจากการบริ หาร
จัดการด้านเงิ นทุนหมุนเวียนให้สอดคล้อ งกับแผนการลงทุ น และรายรั บที่ เกิ ดขึ้น
ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ ของบริ ษทั ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม
หน่ วย:ล้ำนบำท
รำยกำร

Y2560

1H61

%เปลีย่ นแปลง

สิ นทรัพย์
988.30

677.34

-31.46%

3,217.94

3,696.20

14.86%

4,206.24

4,373.54

3.98%

988.98

1,145.21

15.80%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,320.94

1,421.67

7.63%

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม

1,896.32

1,806.66

-4.73%

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,206.24

4,373.54

3.98%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

