คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการผลดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562

บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ภาพรวมธุรกิจ
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
อย่างยัง่ ยืน (Thailand 4.0) ทําให้บริ การด้านไอซีที ของประเทศมีโอกาสเติบโตมากขึ้น
ทั้งด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริ การด้านไอซีทีต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั เช่น Cloud Solutions, Internet Access และ CoLocation ล้วนเป็ นส่ วนสําคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆทําธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
บริ ษ ัท ให้บ ริ ก าร Cloud Solutions มาเป็ นเวลา 7 ปี โดยผ่า นการรั บ รอง
มาตรฐาน Security ISO/IEC 27001 , มาตรฐานบริ การ ISO/IEC 20000 ซึ่ งในปี ที่ผา่ น
มาบริ ษทั ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลมากยิง่ ขึ้น โดยบริ ษทั ได้ผา่ น
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 ซึ่งจะสร้างความมัน่ ใจให้องค์กรทั้งขนาด
ใหญ่และกลางให้มีความไว้วางใจใช้บริ การกับบริ ษทั ได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้
บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้องค์กรที่ ตอ้ งการใช้บริ การร่ วมทดสอบการใช้งานเพื่อการ
เรี ยนรู ้และตัดสิ นใจด้วย เพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ บนระบบ Platform และเป็ นรู ปแบบ
Platform as a service ด้วย
ในส่ ว นของบริ ก าร Internet Access และการให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ เฉพาะ
Network มี การแข่งขัน สู งมาก มี คู่แ ข่งมากราย ตั้ง แต่ รายใหญ่ไ ปจนถึ งรายเล็ก ผู ้
ให้บริ การที่มีโครงข่ายการสื่ อสาร (Network Provider) จะมีความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันสู ง กลยุทธ์ของบริ ษทั คือเสนอบริ การ Internet access เป็ นส่ วนหนึ่ งใน IT
Transformation Solution ของลูกค้า
กลยุทธ์ การแข่ งขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

บริ หารตลาด

มุ่งเน้นคุณภาพบริ การ

บริ หารต้นทุน

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 33.47 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การ 458.78 โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบ
กับช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั มี ยอดขายเพิ่มขึ้น 135.97 ล้านบาท หรื อ
42.12% จากการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่บริ ษทั สามารถสร้างความเชื่อมัน่
และความไว้วางใจให้บริ การแก่ลูกค้าในทุกระดับ ทําให้ในปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นหนึ่งใน
ผูน้ าํ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

สรุปผลการดําเนินงาน
หน่ วย:ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
322.81
(243.78)
79.03
79.05
(66.58)
(0.79)
(10.05)
80.66
(24.57)
56.09

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
458.78
(355.60)
103.18
30.23
(78.61)
1.51
(18.27)
38.04
(4.57)
33.47

% เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
42.12%
45.87%
30.56%
-61.76%
18.06%
-291.01%
81.79%
-52.84%
-81.40%
-40.34%

ผลดําเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย:ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

Cloud Services
Co-Location
Internet Access
EDC
Other
รวมรายได้ จากการขายและบริการ

120.08
54.40
88.57
10.50
49.25
322.81

221.26
64.66
103.22
10.88
58.76
458.78

% เปลีย่ นแปลง
84%
19%
17%
4%
19%
42%

Cloud Services:
Cloud Services
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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
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มุ่งเน้น พัฒนารู ปแบบบริ การ Cloud Services ให้มี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทุกรู ปแบบ
รวมทั้งได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานสากลด้านต่างๆ โดยขอบเขตการ
ให้บริ การ Cloud ถือเป็ นเครื่ องหมายยืนยันความพร้อมในการให้บริ การของ
บริ ษทั โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริ การหลายแห่ ง และมี
แนวโน้มการใช้บริ การเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่ตอ้ งการใช้
บริ การร่ วมทดสอบการใช้งานด้วย
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ Cloud Services
จํานวน 279.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 101.18 ล้านบาท หรื อ 84% จาก
ช่วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ผ่านมา เกิ ดจากการที่บริ ษทั มีบริ การ Cloud หลาย
Platform ที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ห ลายกลุ่ ม

ประกอบกับบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจได้ทดสอบบริ การ
ก่อนการตัดสิ นใจ จึงทําให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น

Co-Location:
Co – Location เป็ นศู น ย์ สํ า รองข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ หารจั ด การ
ฐานข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย ช่วยรองรับการทํางานในทุก
สถานการณ์ฉุกเฉิ น รวมถึงรับฝากเซิ ร์ฟเวอร์ สาํ หรับองค์กรที่ตอ้ งการความ
ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ

Co-Location
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โดยศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็ นศูนย์กลางการ
ให้บริ การ Co-Location สําหรับหน่วยงานหรื อองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้ งการ
นําเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็ นเครื อข่ายสาธารณะ
(Public Network) และเครื อข่ายส่ วนบุคคล (Private Network) ทั้งนี้ บริ ษทั มี
Data Center ทั้งสิ้ น 3 แห่ ง ได้แ ก่ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ (INETIDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่ งคอย สระบุรี
(INET-IDC3) โดยมุ่งเน้นให้ท้ งั 3 ศูนย์ สามารถเชื่ อมต่อถึงกันที่ความเร็ ว
สู ง และมีเสถียรภาพ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล
และอํานวยความสะดวกตลอด 24 ชัว่ โมง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ Co-Location
64.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10.26 ล้านบาท หรื อ 19% จากช่วงเวลา
เดียวกันในปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากปี 2560 บริ ษทั เปิ ดให้บริ การ INET-IDC3
ทําให้บริ ษทั มีพ้นื ที่ในการให้บริ การเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย ประกอบกับบริ ษทั พัฒนา INET-IDC อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ การ
Co-Location มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเพื่อให้ลูกค้าในทุกระดับเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพ

Internet Access:

Internet Access
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บริ ษ ทั ดํา เนิ น ธุ รกิ จ เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารเชื่ อมต่ ออิ น เทอร์ เ น็ ตสํา หรั บ
ธุรกิจด้วยความเร็ วที่หลากหลาย มีพ้นื ที่ให้บริ การอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก
จังหวัด ทําให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ทวั่
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 งระบบการให้บริ การ ด้วย
การนําระบบ Software Defined Network เข้ามาช่วยบริ หารจัดการเครื อข่าย
ลดความเสี่ ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได้ ส่ งผลให้บริ การได้รับการ
ยอมรั บ และเลื อ กใช้ง านจากองค์ก รธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ข องประเทศหลาย
องค์กร
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการให้บ ริ ก าร Internet
Access 103.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 14.65 ล้านบาท หรื อ 17% เมื่อ
เทียบจากช่ วงเวลาเดี ยวกันในปี ที่ผ่านมา จากการเติบโตของธุ รกิ จ Cloud
และ Co-Location ซึ่ งจําเป็ นต้องมี Network เป็ นตัวกลางในการสื่ อสาร
เพื่อให้สามารถเชื่ อมโยงการทํางานระหว่างกันได้ ด้วยความสําคัญของ
Network บริ ษัท จึ ง ได้ พ ัฒ นา Service ใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้
Network ในปัจจุบนั พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ โดยการรับประกันคุณภาพด้วย
Service Level Agreement (SLA) 99.90%

งบแสดงฐานะการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ 5,524.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 319.38
ล้า นบาท หรื อ 6.14% เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2561 เกิ ด จากการลงทุ น ในอุ ป กรณ์ ตาม
แผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับหนี้สินรวม 3,678.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 295.98 ล้านบาท หรื อ 8.75%
เมื่อเทียบกับ ปี 2561 เกิดจากการบริ หารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้อง
กับแผนการลงทุน และรายรับที่เกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี้ของบริ ษทั ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
หน่ วย:ล้านบาท
รายการ

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

% เปลีย่ นแปลง

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

865.30

848.89

-1.90%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,339.53

4,675.32

7.74%

รวมสิ นทรัพ ย์

5,204.83

5,524.21

6.14%

หนี้สินหมุนเวียน

1,754.09

1,726.45

-1.58%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,628.07

1,951.69

19.88%

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

1,822.67

1,846.06

1.28%

5,204.83

5,524.21

6.14%

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

