
 

 

 

 

บริษทั อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
 

ภำพรวมธุรกจิ 

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต  
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาลเพื่อผลกัดนัให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื  (Thailand 4.0)  ท าใหบ้ริการดา้น ICT  ของประเทศมีโอกาสเติบโตมากข้ึน
ทั้งดา้น  Hard Infrastructure  และ Soft Infrastructure  รวมไปถึงบริการดา้น ICT ต่างๆ 
ซ่ึงสอดคล้องกบัธุรกิจหลกัของบริษทั  เช่น  Cloud Solutions,  Internet Access  และ 
Co-Location 

ทั้งน้ีบริการของบริษทัไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานระดบัสากล  ซ่ึงในปีท่ีผา่น
มามีการขยายมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มธุรกิจเพิ่มข้ึน  เช่น  Healthcare  และ
สถาบนัการเงิน เป็นตน้  โดยมีองค์กรทั้งขนาดใหญ่  และกลางให้ความไวว้างใจใช้
บริการ  และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้องคก์ร
ท่ีตอ้งการใช้บริการไดท้ดสอบการใช้งานเพื่อการเรียนรู้และตดัสินใจ  โดยปัจจุบนั
บริการ  Internet Access  รวมถึงการใหบ้ริการดา้นการเช่ือมต่อ  Network  ถือไดว้า่เป็น
บริการท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก  มีคู่แข่งมากตั้งแต่รายใหญ่  กลาง  และเล็ก  ท าให้ผูใ้ห้
บริการท่ีมีโครงข่ายการส่ือสาร (Network Provider)  มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
กลยุทธ์ของบริษทั  คือ  น าเสนอบริการเป็นลกัษณะ Solutions  โดย  Internet Access 
จะเป็นส่วนหน่ึงใน  IT Transformation Solution ของลูกคา้ 

กลยุทธ์กำรแข่งขันของบริษัท  
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ บริษทัจึงไดก้ าหนดกลยทุธ์การแข่งขนั  ดงัน้ี 

• บริหารตลาด 
• มุ่งเนน้คุณภาพบริการ 
• บริหารตน้ทุน 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรผลด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2561 



ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2561 บริษทัมีผลก าไรสุทธิ  48.63  ลา้นบาท 
104.72 ลา้นบาท ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ตามล าดบั  ซ่ึงยอดขายมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  บริษทัมียอดขายส าหรับ
งวด 3 เดือนเพิ่มข้ึน  124.54   ลา้นบาท  หรือ 58.50%  และส าหรับงวด 6 เดือนเพิ่มข้ึน 
191.19 ล้านบาท  หรือ  40.76%  จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีบริษทั
สามารถสร้างความเช่ือมัน่  และความไวว้างใจให้กบัสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ในทุก
ระดบั  ท าใหใ้นปัจจุบนับริษทัเป็นหน่ึงในผูน้ ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลย ี  

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หน่วย:ล้ำนบำท 

รำยกำร 1H60 1H61 
% เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)   

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 469.03  660.22 40.76% 

ตน้ทุนขายและบริการ   (373.78) (493.00) 31.90% 

ก ำไรขั้นต้น 95.25  167.22 75.55% 

รายไดอ่ื้น   413.07 143.61 -65.23% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ    (169.66) (153.84) -9.33% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     5.33  (1.13) -121.22% 

ตน้ทุนทางการเงิน   (13.71) (22.01) 60.58% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     330.28  133.85 -59.48% 

ภาษีเงินได ้   (70.07) (29.13) -58.43% 

ก ำไรสุทธิ      260.21  104.72 -59.76% 
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 ผลด ำเนินงำนแยกตำมประเภทธุรกจิ 

หน่วย:ล้ำนบำท 

ประเภทธุรกจิ 1H60 1H61 
% 

เปลีย่นแปลง 

Cloud Services  199.77  310.55 55.45% 

Co-Location  81.11  105.18 29.67% 

Internet Access  124.82  174.77 40.02% 

EDC  14.01   19.61  39.97% 

Other  49.32  50.11 1.61% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  469.03   660.22 40.76% 

 

 
Cloud Services:  

Cloud Services  เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัท่ีปฏิบติัสอดคล้องกบั

มาตรฐาน  ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 

ทั้งน้ีบริษทัได้มุ่งเน้นพฒันารูปแบบบริการ Cloud Services  ให้มี

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการทุกรูปแบบ  

รวมทั้งไดรั้บใบประกาศรับรองมาตรฐานสากลดา้นต่างๆ  โดยขอบเขตการ

ให้บริการ Cloud ถือเป็นเคร่ืองหมายยืนยนัความพร้อมในการให้บริการของ

บริษทั  โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไวว้างใจใชบ้ริการหลายแห่ง และมี

แนวโนม้การใช้บริการเพิ่มข้ึน รวมทั้งไดเ้ปิดโอกาสให้องคก์รท่ีตอ้งการใช้

บริการร่วมทดสอบการใชง้านดว้ย  



81.11

105.18

1H60 1H61

Co-Location

ไตรมาสท่ี 2  ปี 2561  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ  Cloud 

Services  จ านวน  310.55  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน  110.78  ลา้นบาท  หรือ  

55.45%  จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  เกิดจากการท่ีบริษทัมีบริการ 

Cloud  หลาย  Platform  และยงัมี Service on top  อาทิ  VDI  และ  Zimbra 

Mail  ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าไดห้ลายกลุ่ม  ประกอบ

กบับริษทัเปิดโอกาสให้องค์กรท่ีมีความสนใจได้ทดสอบบริการก่อนการ

ตดัสินใจ  จึงท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

Co-Location:   

Co –  Location  เ ป็นศูนย์ส ารองข้อมูล เพื่ อการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  ช่วยรองรับการท างานในทุก

สถานการณ์ฉุกเฉิน  รวมถึงรับฝากเซิร์ฟเวอร์ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการความ

ปลอดภยั  และมีเสถียรภาพ 

โดยศูนยป์ฏิบติัการขอ้มูลไอเน็ต  (INET-IDC)  เป็นศูนยก์ลางการ

ใหบ้ริการ  Co-Location  ส าหรับหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจต่างๆ  ท่ีตอ้งการ

น าเสนอขอ้มูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet  ทั้งท่ีเป็นเครือข่ายสาธารณะ 

(Public Network)  และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network)  ทั้งน้ีบริษทัมี 

Data Center ทั้ งส้ิน 3 แห่ง  ได้แก่  อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ (INET-

IDC1)  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  (INET-IDC2)  และแก่งคอย สระบุรี 

(INET-IDC3)  โดยมุ่งเน้นให้ทั้ง 3 ศูนย ์ สามารถเช่ือมต่อถึงกนัท่ีความเร็ว

สูง  และมีเสถียรภาพ  พร้อมระบบรักษาความปลอดภยัระดบัมาตรฐานสากล  

และอ านวยความสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง  

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการ Co-Location  

105.18  ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน  24.07  ล้านบาท  หรือ 29.67%  จาก

ช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากปี 2560  บริษทัเปิ+ดให้บริการ  

INET-IDC3  ท าให้บริษทัมีพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มข้ึน  ส่งผลต่อรายไดท่ี้

เพิ่มข้ึนตามไปด้วย  ประกอบกบับริษทัพฒันา  INET-IDC  อย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้บริการ  Co-Location  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพื่อให้ลูกคา้ในทุก

ระดบัเช่ือมัน่ในคุณภาพ 



124.82

174.77

1H60 1H61

Internet Access

Internet Access: 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับ

ธุรกิจดว้ยความเร็วท่ีหลากหลาย  มีพื้นท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก

จงัหวดั  ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดท้ัว่

ประเทศ  บริการอินเทอร์เน็ตน้ี  สามารถเช่ือมต่อโดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โครงข่ายสายวงจรเช่า  (Leased Line)  ความเร็วสูง  

มีการบริหาร Bandwidth  ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อเป็น

การยกระดบัการให้บริการ  จึงไดมี้การปรับปรุงระบบการให้บริการ  ดว้ย

การน าระบบ Software Defined Network  เขา้มาช่วยบริหารจดัการเครือข่าย  

ลดความเส่ียงจากความผิดพลาดของบุคคลได้  ส่งผลให้บริการได้รับการ

ยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลาย

องคก์ร  

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ  Internet 

Access  174.77  ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน  49.95 ล้านบาท  หรือ 40.02%  

เม่ือเทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา  จากการเติบโตของธุรกิจ  Cloud  

และ  Co-Location  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี  Network  เป็นตวักลางในการส่ือสาร  

เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงการท างานระหว่างกันได้  ด้วยความส าคญัของ  

Network  บริษัทจึงได้พัฒนา  Service ใหม่ๆ  ให้สอดคล้องกับการใช้  

Network ในปัจจุบนั พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ  โดยการรับประกนัคุณภาพดว้ย  

Service Level Agreement (SLA)  99.90% 

 

 

 

 

 

 



งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  บริษทัมีสินทรัพย์รวม  4,373.54  ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

167.30 ล้านบาท หรือ 3.98%  เม่ือเทียบกับ ปี 2560  เกิดจากการเพิ่มข้ึนของท่ีดิน  

อาคาร  และอุปกรณ์  ซ่ึงเป็นแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต  และการขยาย

ธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ส าหรับหน้ีสินรวม  2,566.88 ล้านบาท  

เพิ่มข้ึน  256.96  ล้านบาท หรือ  11.12%  เม่ือเทียบกบั ปี 2560  เกิดจากการบริหาร

จดัการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน  และรายรับท่ีเกิดข้ึน  

ประกอบกบัการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม 

หน่วย:ล้ำนบำท 

รำยกำร Y2560 1H61 %เปลีย่นแปลง 

 สินทรัพย์  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 988.30  677.34  -31.46% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,217.94  3,696.20  14.86% 

 รวมสินทรัพย์ 4,206.24  4,373.54  3.98% 

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หน้ีสินหมุนเวยีน 988.98  1,145.21  15.80% 

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,320.94  1,421.67  7.63% 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,896.32  1,806.66  -4.73% 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,206.24  4,373.54  3.98% 

 

 

 


