
 

 

 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

ภาพรวมธุรกิจ 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาลเพื่อผลกัดนัให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื (Thailand 4.0) ทาํใหบ้ริการดา้นไอซีที ของประเทศมีโอกาสเติบโตมากข้ึน 
ทั้งดา้น Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดา้นไอซีทีต่างๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั เช่น Cloud Solutions, Internet Access และ Co-
Location ลว้นเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รต่างๆทาํธุรกิจในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั   

บริษัทให้บริการ Cloud Solutions มาเป็นเวลา 7 ปี โดยผ่านการรับรอง
มาตรฐาน Security ISO/IEC 27001 , มาตรฐานบริการ ISO/IEC 20000 ซ่ึงในปีท่ีผา่น
มาบริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลมากยิง่ข้ึน โดยบริษทัไดผ้า่น
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 ซ่ึงจะสร้างความมัน่ใจใหอ้งคก์รทั้งขนาด
ใหญ่และกลางให้มีความไวว้างใจใช้บริการกับบริษทัได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
บริษทัยงัเปิดโอกาสให้องค์กรท่ีตอ้งการใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งานเพื่อการ
เรียนรู้และตดัสินใจดว้ย เพื่อใชน้วตักรรมใหม่ ๆ บนระบบ Platform และเป็นรูปแบบ 
Platform as a service ดว้ย 

ในส่วนของบริการ Internet Access และการให้บริการเช่ือมต่อเฉพาะ 
Network มีการแข่งขนัสูงมาก มีคู่แข่งมากราย ตั้ งแต่รายใหญ่ไปจนถึงรายเล็ก  ผู ้
ให้บริการท่ีมีโครงข่ายการส่ือสาร (Network Provider) จะมีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัสูง กลยุทธ์ของบริษทั คือเสนอบริการ Internet access เป็นส่วนหน่ึงใน IT 
Transformation Solution ของลูกคา้ 

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ บริษทัจึงไดก้าํหนดกลยทุธ์การแข่งขนั  ดงัน้ี 
 บริหารตลาด 
 มุ่งเนน้คุณภาพบริการ 
 บริหารตน้ทุน 

 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการผลดาํเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 



 
ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 33.47 ลา้นบาท  ซ่ึง

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 458.78 โดยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  บริษทัมียอดขายเพิ่มข้ึน 135.97 ลา้นบาท  หรือ 
42.12% จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ท่ีบริษทัสามารถสร้างความเช่ือมัน่  
และความไวว้างใจใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในทุกระดบั  ทาํใหใ้นปัจจุบนับริษทัเป็นหน่ึงใน
ผูน้าํกลุ่มธุรกิจเทคโนโลย ี  

สรุปผลการดาํเนินงาน 
หน่วย:ล้านบาท 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
%  เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)   
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 322.81  458.78  42.12% 
ตน้ทุนขายและบริการ  (243.78)  (355.60) 45.87% 
กําไรขั้นต้น 79.03  103.18  30.56%  
รายไดอ่ื้น 79.05  30.23  -61.76% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ  (66.58)  (78.61) 18.06% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  (0.79) 1.51  -291.01% 
ตน้ทุนทางการเงิน  (10.05)  (18.27) 81.79% 
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 80.66  38.04  -52.84%  
ภาษีเงินได ้  (24.57)  (4.57) -81.40% 
กําไรสุทธิ 56.09  33.47  -40.34%  

 

  



 ผลดาํเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย:ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 %  เปล่ียนแปลง 

Cloud Services 120.08  221.26  84% 
Co-Location 54.40  64.66  19% 
Internet Access 88.57  103.22  17% 
EDC 10.50  10.88  4% 
Other 49.25  58.76  19% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 322.81  458.78  42%  

 

Cloud Services:  

Cloud Services เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัท่ีปฏิบติัสอดคลอ้งกบั

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 

ทั้งน้ีบริษทัได้มุ่งเน้นพฒันารูปแบบบริการ Cloud Services  ให้มี

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการทุกรูปแบบ  

รวมทั้งไดรั้บใบประกาศรับรองมาตรฐานสากลดา้นต่างๆ  โดยขอบเขตการ

ใหบ้ริการ Cloud ถือเป็นเคร่ืองหมายยนืยนัความพร้อมในการใหบ้ริการของ

บริษทั  โดยมีองคก์รขนาดใหญ่ใหค้วามไวว้างใจใชบ้ริการหลายแห่ง และมี

แนวโนม้การใชบ้ริการเพิ่มข้ึน รวมทั้งไดเ้ปิดโอกาสให้องคก์รท่ีตอ้งการใช้

บริการร่วมทดสอบการใชง้านดว้ย  

ไตรมาส 1 ปี 2562  บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ Cloud Services  

จาํนวน  279.36  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจาํนวน  101.18 ลา้นบาท  หรือ  84%  จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  เกิดจากการท่ีบริษทัมีบริการ Cloud  หลาย  

Platform  ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม  
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ประกอบกบับริษทัเปิดโอกาสให้องคก์รท่ีมีความสนใจไดท้ดสอบบริการ

ก่อนการตดัสินใจ  จึงทาํใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน  

Co-Location:   

Co –  Location เ ป็นศูนย์สํารองข้อ มูลเพื่ อการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ช่วยรองรับการทาํงานในทุก

สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงรับฝากเซิร์ฟเวอร์สาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการความ

ปลอดภยั และมีเสถียรภาพ 

โดยศูนยป์ฏิบติัการขอ้มูลไอเน็ต  (INET-IDC)  เป็นศูนยก์ลางการ

ใหบ้ริการ  Co-Location  สาํหรับหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจต่างๆ  ท่ีตอ้งการ

นาํเสนอขอ้มูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet  ทั้งท่ีเป็นเครือข่ายสาธารณะ 

(Public Network)  และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network)  ทั้งน้ีบริษทัมี 

Data Center ทั้งส้ิน 3 แห่ง  ได้แก่  อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ (INET-

IDC1)  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  (INET-IDC2)  และแก่งคอย สระบุรี 

(INET-IDC3)  โดยมุ่งเน้นให้ทั้ง 3 ศูนย ์ สามารถเช่ือมต่อถึงกนัท่ีความเร็ว

สูง  และมีเสถียรภาพ  พร้อมระบบรักษาความปลอดภยัระดบัมาตรฐานสากล  

และอาํนวยความสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง  

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ Co-Location  

64.66  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจาํนวน  10.26  ลา้นบาท  หรือ 19%  จากช่วงเวลา

เดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากปี 2560  บริษทัเปิดให้บริการ  INET-IDC3  

ทาํใหบ้ริษทัมีพื้นท่ีในการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน  ส่งผลต่อรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนตามไป

ดว้ย  ประกอบกบับริษทัพฒันา  INET-IDC  อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้บริการ  

Co-Location  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพื่อใหลู้กคา้ในทุกระดบัเช่ือมัน่ใน

คุณภาพ 
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Internet Access: 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสําหรับ

ธุรกิจดว้ยความเร็วท่ีหลากหลาย  มีพื้นท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก

จงัหวดั  ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดท้ัว่

ประเทศ   บริการอินเทอร์เน็ตน้ี   สามารถเช่ือมต่อโดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนดโ์ครงข่ายสายวงจรเช่า  (Leased Line)  ความเร็วสูง  

มีการบริหาร Bandwidth  ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อเป็น

การยกระดบัการให้บริการ  จึงไดมี้การปรับปรุงระบบการให้บริการ  ดว้ย

การนาํระบบ Software Defined Network  เขา้มาช่วยบริหารจดัการเครือข่าย  

ลดความเส่ียงจากความผิดพลาดของบุคคลได ้ ส่งผลให้บริการไดรั้บการ

ยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลาย

องคก์ร  

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ  Internet 

Access  103.22  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจาํนวน  14.65  ลา้นบาท  หรือ 17%  เม่ือ

เทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา  จากการเติบโตของธุรกิจ  Cloud  

และ  Co-Location  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมี  Network  เป็นตวักลางในการส่ือสาร  

เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงการทาํงานระหว่างกันได้  ด้วยความสําคญัของ  

Network  บริษัทจึงได้พัฒนา   Service ใหม่ๆ   ให้สอดคล้องกับการใช้  

Network ในปัจจุบนั พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ  โดยการรับประกนัคุณภาพดว้ย  

Service Level Agreement (SLA)  99.90% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  บริษทัมีสินทรัพย ์5,524.21  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 319.38 

ล้านบาท หรือ 6.14%  เม่ือเทียบกับปี 2561  เกิดจากการลงทุนในอุปกรณ์  ตาม

แผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต  และการขยายธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง  สาํหรับหน้ีสินรวม 3,678.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 295.98 ลา้นบาท หรือ  8.75%  

เม่ือเทียบกบั ปี 2561  เกิดจากการบริหารจดัการดา้นเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคลอ้ง

กบัแผนการลงทุน  และรายรับท่ีเกิดข้ึน  ประกอบกบัการพิจารณาความสามารถใน

การชาํระหน้ีของบริษทัใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

หน่วย:ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 % เปล่ียนแปลง 

 สินทรัพย์  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 865.30 848.89 -1.90% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,339.53 4,675.32 7.74% 

 รวมสินทรัพย์ 5,204.83 5,524.21 6.14%  

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หน้ีสินหมุนเวียน 1,754.09 1,726.45 -1.58% 

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,628.07 1,951.69 19.88% 

 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,822.67 1,846.06 1.28% 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,204.83 5,524.21 6.14%  

 

 

 
 


