คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการผลดําเนินงานป 2562

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีแบบ
ครบวงจร สําหรับธุรกิจและผูที่ตองการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ทางธุ ร กิ จ บริ ก ารของบริ ษั ท ครอบคลุ ม ตั้ ง แต บ ริ ก ารคลาวน แ ละดิ จิ ทั ล เซอร วิ ส การเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต เต็ ม รู ป แบบ การให บ ริ ก ารศู น ย ข อ มู ล พร อ มอุ ป กรณ ต า งๆ สํ า หรั บ ผู ที่ ต อ งการบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ
การตลาดและการแขงขัน
บริษัทไดมุงเนนการใหบริการในลักษณะโครงสรางพื้นฐาน Infrastructure as a Service เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญ
ดานไอซีทีที่ธุรกิจไทยสามารถนํามาใชในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและบริหารจัดการ
ตนทุนในธุรกิจไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีดานไอซีทีมาปรับใชภายในองคกรใหสอดคลอง
กับสั งคมเศรษฐกิ จดิ จิทั ล (Digital Economy) ได อย างมั่นใจ เริ่ มตน จากการใชบ ริก าร Cloud Solutions ใน
ลักษณะ IaaS ที่ไดมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง และตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งเปนบริการหลักที่บริษัท
มีความมุงมั่นจะนําเสนอเปนทางเลือกใหมใหกบั องคกรตางๆ จนปจจุบนั บริษัทฯ ถือวาเปนผูนําดานการใหบริการ
Cloud Service
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับองคกรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริการใหองคกรธุรกิจที่สนใจไดทดสอบระบบกอนใช
บริการ ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี สงผลใหลูกคารายใหมเขามาทดสอบและใชบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและบริษัท
ยังสามารถนําเสนอบริการอยางอื่นเพิ่มเติมตามความตองการและเหมาะสมกับแนวโนมการใชงานของ Cloud
Solutions ที่ มี ก ารเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว โดย Gartner ซึ่ ง เป น บริ ษั ท วิ จั ย และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นนําของโลก ไดรายงานวาอุตสาหกรรมบริการของ Cloud จะเติบโตแบบกาวกระโดดไปจนถึงป
2022 โดยที่ตลาดของการใหบริการ Public Cloud จากทั่วโลก คาดวาจะโตขึ้น 17.5%
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
จากสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบความตองการของผูบริโภคในดานการใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันผูบริโภคตองการความรวดเร็วใน
การสื่อสารเพิ่มขึ้น ทําใหรูปแบบการใหบริการดานไอซีทีมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย สงผลทําใหเกิดการปรับตัว
ของผูประกอบการ Social Media for Business หรือ SMB ผูใหบริการดานสารสนเทศ ที่พยายามตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคทั้งระดับองคกรและรายยอยในดานการเลือกซื้อสินคาและบริการเหลานี้

นับตั้งแตปนี้เปนตนไปธุรกิจตางๆ เริ่มตองนําเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาปรับใชภายในองคกร อยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยการเติ บ โตและการใช ง านทางด า นไอซี ที จะมาจากแรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ทั้ ง 4 ประการ ได แ ก Cloud
Computing, AI, Social Business และ Big Data เห็นไดจากการยักษใหญดาน Social Media ตางๆ ไดเริ่มมีการ
นําเทคโนโลยี AI เชน Chatbot หุนยนตที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ระบบโปรแกรมที่ควบคุมการบริหารจัดการ เปนตน มา
ใหบริการอยางเห็นไดชัด การใช Facebook Twitter Youtube และ Line เขามาชวยในการทํากิจกรรมสงเสริม
การขายตางๆ หรือแมกระทั่งการเปดบริการออนไลน 24 ชั่วโมงเพื่อใหขอมูลกับผูใชบริการไดตลอดเวลา โดยจะทํา
ใหธุรกิจเหลานั้นมีขอมูลจํานวนมากหลั่งไหลเขามา ดังนั้นจะทําใหเกิดเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่เรียกวา Big Data
Technology ซึ่งจะเปนแหลงการเก็บขอมูลจํานวนมหาศาล จึงกลายเปนเครื่องมือจะใชเพื่อทํา Data Analytic
เพื่อสรางกลยุทธการเขาถึงลูกคาหรือผูใชบริการ Social หรือ สื่อออนไลนไดในปจจุบัน
จากสภาพเศรษฐกิจและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ควบคูไปกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
เพื่อผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน (Thailand 4.0) ทําใหบริการดานไอทีซีของประเทศไทยมีโอกาส
เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดานไอทีซี
ต า งๆ ซึ่ ง บริ ก ารด า นไอซี ที ที่ ก ล า วถึ ง มาทั้ ง หมดนั้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ได แ ก Cloud
Solutions, Internet Access และ Co-Location ลวนเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหองคกรธุรกิจตางๆ เลือกสรร
เทคโนโลยีที่บริษัทมีอยูนําไปปรับใชกับธุรกิจของตนไดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธการแขงขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว บริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธการแขงขัน ดังนี้
• บริหารตลาด
• มุงเนนคุณภาพบริการ
• บริหารตนทุน

สรุปผลการดําเนินงานป 2562
ในป 2562 บริษัทมีการเติบโตทั้งรายไดและจํานวนลูกคา โดยบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ 1,881.93 ลานบาท
โดยมีการเติบโตอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมาหรือเพิ่มขึ้น 28.37% เมื่อเทียบกับป 2561 เกิดจากรายได
จากการใหบริการเปนหลัก ในขณะเดียวกันบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาเติบโดยถึง 40% จาก 2,149 ราย ในป 2561 เปน 3,004
ราย ในป 2562
แมวาในป 2562 แผนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานของบริษัทไมเปนไปตามที่กําหนด ทําใหบริษัทตองบริหาร
จัดการแหลงเงินทุน ปรับกลยุทธในครึ่งปหลัง เพื่อลดการใหบริการที่ใชเงินลงทุนสูง กลับไปใหบริการที่ชวยใหลูกคาเปลี่ยนธุรกิจสู
ดิจิทัลไดสะดวก รวดเร็วขึ้น โดยใชทรัพยากรที่มีอยูของบริษัท ทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ บริการที่พรอมใชท่ีอยูบนโครงสราง
พื้นฐานที่มั่ นคงปลอดภั ย ทํา ให เกิ ดบริ การใหม คื อ บริ การ Knowledge as a Service ซึ่ง เป นการใหบ ริก ารความรู แบ งได 2
ประเภท ดังนี้

1. Developer หรือนักพัฒนาระบบ เปนบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ดานซอฟทแวรตางๆ เชน UX/UI,
Laravel, Java, JavaScript, SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, React native, Angular, CSS, C#,
.Net เปนตน
2. IT Support หรือเจาหนาที่ IT เปนบริการบุคลากรที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญดาน IT ที่พรอมใหบริการทันที
โดยมี ใ ห บ ริ ก ารแยกตามทั ก ษะ ได แ ก Project Manager, Business Analyst, System Analyst, Mobile
Development, Digital Marketing, Tester เปนตน
ในปที่ผานมาบริการ Knowledge as a Service ไดรับผลตอบรับเปนอยางดีมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนสรรหาบุคลากรที่มคี วามสามารถจากมหาวิทยาลัยตางจังหวัดและสรางความพรอมตั้งแตในมหาวิทยาลัย ปจจุบัน
บริษัทลงนามความรวมมือดานพัฒนานักศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พรอมจัดตั้งสํานักงานในพื้นที่ เพื่อใหพนักงานที่รับงานดาน Knowledge as a Service สามารถทํางานในพื้นที่ได นับเปนการสราง
งานในพื้นที่และตอบสนองความตองการธุรกิจที่ตองการคนไปพัฒนางานดาน ICT อยางสอดคลองกัน

ผลประกอบการป 2562
หนวย:ลานบาท
รายการ

2562

2561

รายไดจากการขายและใหบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

1,881.93
(1,363.51)
518.42
131.45
(359.89)
4.10
(90.89)
203.19
(34.01)
169.18

1,466.01
(1,103.03)
362.98
206.80
(321.45)
(0.67)
(51.29)
196.37
(43.45)
152.92

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
415.92
(260.48)
155.44
(75.35)
(38.44)
4.77
(39.60)
6.82
9.44
16.26

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
28.37%
23.61%
42.82%
-36.44%
11.96%
-711.94%
77.21%
3.47%
-21.73%
10.63%

สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ
สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจป 2562
Other ,9%
EDC ,1%

การเติบโตของรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ
+19.34%
1,006.26
843.17

+12.79%
+52.60%
375.61
333.03
318.64
208.81

INTERNET ACCESS , 20%
Cloud Solution, 53%

Co-Location , 17%

+292.29%
161.39
-49.75%
39.86 20.03 41.14

Cloud Solution

Co-Location

INTERNET ACCESS

2561

EDC

Other

2562

รายไดรวม : ในป 2562 บริษัทมีรายไดรวม 2,013.38 ลานบาทเติบโต 20.36% เมื่อเทียบกับปกอน ตามการเติบโตของธุรกิจใน
บริการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ :
ภาพรวมรายได แ ยกตามประเภทธุ ร กิ จ เติ บ โต 28.37% เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ น จาก 1,466.01 ล า นบาท ในป 2561
เปน 1,881.93 ลานบาท ในป 2562 การเติบโตของรายไดดังกลาวมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท
บริการ Cloud Services เปนบริการการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใตมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานสากล ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Cloud Services จํานวน
1,006.26 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.34% จากปกอน เกิดจากการที่บริษัทมีบริการ Cloud หลาย Platform มีการพัฒนา
บริการใหม ๆ บนระบบ Cloud เพื่อใหลูกคาเลือกใชบริการไดเพิ่มขึ้น เชน Infrastructure for Big Data, Chatbot as a
Service, Document management as a Service ที่ลดการใชกระดาษและเพิ่มความเร็วในการบริหารจัดการมากขึ้น
อยางเปนระบบ รวมถึงบริการและ Service on Top ตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม
ในราคายอมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย
บริการ Co –Location ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Co-Location จํานวน 318.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น
52.60% จากปกอน เนื่องจากบริษัทเปดใหบริการ INET-IDC3 ทําใหบริษัทมีพื้นที่ในการใหบริการเพิ่มขึ้น สงผลตอ
รายไดที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย ประกอบกับบริษัทพัฒนา INET-IDC อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการ Co-Location มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหลูกคาในทุกระดับเชื่อมั่นในคุณภาพ
บริการ Internet Access บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Internet Access จํานวน 375.61 ลานบาท เพิ่มขึ้ น
12.79% จากปก อน แมว าบริก ารดัง กล าวจะมี การแขง ขัน รุน แรงและรายไดส วนนี้ มีค าใชจ ายในการจ ายออกเยอะ
คอนขางจะตองใชระยะเวลาในการใหบริการรวมถึงจัดเก็บเงิน แตยังเติบโตในทิศทางเดียวกันกับบริการ Cloud เนื่องจาก
ลูกคาสวนใหญเมื่อใชบริการ Cloud จะเลือกใชบริการ Internet Access กับบริษัทดวย เพื่อการบริหารจัดการเปน
ศูนยกลางเดียวตามความตองการของลูกคา
ทั้งนี้ เพื่อเปนการยกระดับการใหบริการ จึงไดมกี ารปรับปรุงระบบการใหบริการ ดวยการนําระบบ Software Defined
Network เขามาชวยบริหารจัดการเครือขาย ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได

งบแสดงฐานะการเงิน
ในป 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,377.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับ ปกอน
เกิดจากการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และการขยาย
ธุรกิจของบริษัทใหเปนไปอยางตอเนื่อง สําหรับหนี้สินรวม 4,481.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32% เมื่อ
เทียบกับปกอน เกิดจากการจัดหาการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานไมเปนไปตามแผน ทําให
บริษัทตองหาแหลงเงินจากการกูยืมมาใชชําระคาใชจายที่บริษัทลงทุนไปแลวและมาชวยเสริมสภาพ
คลองอีกทาง อยางไรก็ตาม บริษัทก็ใหความสําคัญในการบริหารจัดการหนี้สินและสภาพคลอง ให
ภาระดานดังกลาวกลับมาสูภาวะที่เหมาะสม
หนวย:ลานบาท
รายการ

ป 2562

ป 2561

%เปลี่ยนแปลง

สินทรัพยหมุนเวียน

961.70

867.76

11%

สินทรัพยไมหมุนเวียน

5,415.45

4,351.82

24%

6,377.15

5,219.58

22%

หนี้สินหมุนเวียน

2,238.93

1,768.83

27%

หนี้สินไมหมุนเวียน

2,242.36

1,628.07

38%

สวนของผูถือหุนรวม

1,895.86

1,822.68

4%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

6,377.15

5,219.58

22%

สินทรัพย

รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

