


 

 

 

 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทีแบบ

ครบวงจร สําหรับธุรกิจและผูท่ีตองการนําไอซีทีมาเปนเคร่ืองมือเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

ทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมต้ังแตบริการคลาวนและดิจิทัลเซอรวิส การเชื่อมตอเครือขาย

อินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ การใหบริการศูนยขอมูลพรอมอุปกรณตางๆ สําหรับผู ท่ีตองการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ 

การตลาดและการแขงขัน 

บริษัทไดมุงเนนการใหบริการในลักษณะโครงสรางพ้ืนฐาน Infrastructure as a Service เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญ

ดานไอซีทีท่ีธุรกิจไทยสามารถนํามาใชในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและบริหารจัดการ

ตนทุนในธุรกิจไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเปนการนําเทคโนโลยีดานไอซีทีมาปรับใชภายในองคกรใหสอดคลอง

กับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไดอยางมั่นใจ เริ่มตนจากการใชบริการ Cloud Solutions ใน

ลักษณะ IaaS ท่ีไดมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง และตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งเปนบริการหลักท่ีบริษัท

มีความมุงมั่นจะนําเสนอเปนทางเลือกใหมใหกับองคกรตางๆ จนปจจุบันบริษัทฯ ถือวาเปนผูนําดานการใหบริการ 

Cloud Service  

เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับองคกรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริการใหองคกรธุรกิจท่ีสนใจไดทดสอบระบบกอนใช

บริการ ซึ่งไดรับผลตอบรับท่ีดี สงผลใหลูกคารายใหมเขามาทดสอบและใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและบริษัท

ยังสามารถนําเสนอบริการอยางอ่ืนเพ่ิมเติมตามความตองการและเหมาะสมกับแนวโนมการใชงานของ Cloud 

Solutions ท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดย Gartner ซึ่งเปนบริษัทวิจัยและวิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศช้ันนําของโลก ไดรายงานวาอุตสาหกรรมบริการของ Cloud จะเติบโตแบบกาวกระโดดไปจนถึงป 

2022 โดยท่ีตลาดของการใหบริการ Public Cloud จากท่ัวโลก คาดวาจะโตข้ึน 17.5% 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  

จากสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบความตองการของผูบริโภคในดานการใชเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเน่ือง โดยในปจจุบันผูบริโภคตองการความรวดเร็วใน

การสื่อสารเพ่ิมข้ึน ทําใหรูปแบบการใหบริการดานไอซีทีมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย สงผลทําใหเกิดการปรับตัว

ของผูประกอบการ Social Media for Business หรือ SMB ผูใหบริการดานสารสนเทศ ท่ีพยายามตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคท้ังระดับองคกรและรายยอยในดานการเลือกซื้อสินคาและบริการเหลาน้ี   

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการผลดําเนินงานป 2562 



นับตั้งแตปน้ีเปนตนไปธุรกิจตางๆ เริ่มตองนําเอาเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนมาปรับใชภายในองคกร อยางหลีกเลี่ยงไมได 

โดยการเติบโตและการใชงานทางดานไอซีที จะมาจากแรงขับเคลื่อนหลักท้ัง 4 ประการ ไดแก Cloud 

Computing, AI, Social Business และ Big Data เห็นไดจากการยักษใหญดาน Social Media ตางๆ ไดเริ่มมีการ

นําเทคโนโลยี AI เชน Chatbot หุนยนตท่ีปฏิบัติตามคําสั่ง ระบบโปรแกรมท่ีควบคุมการบริหารจัดการ เปนตน มา

ใหบริการอยางเห็นไดชัด การใช Facebook Twitter Youtube และ Line เขามาชวยในการทํากิจกรรมสงเสริม

การขายตางๆ หรือแมกระท่ังการเปดบริการออนไลน 24 ช่ัวโมงเพ่ือใหขอมูลกับผูใชบริการไดตลอดเวลา โดยจะทํา

ใหธุรกิจเหลาน้ันมีขอมูลจํานวนมากหลั่งไหลเขามา ดังน้ันจะทําใหเกิดเทคโนโลยีอีกตัวหน่ึงท่ีเรียกวา Big Data 

Technology ซึ่งจะเปนแหลงการเก็บขอมูลจํานวนมหาศาล จึงกลายเปนเครื่องมือจะใชเพ่ือทํา Data Analytic 

เพ่ือสรางกลยุทธการเขาถึงลูกคาหรือผูใชบริการ Social หรือ สื่อออนไลนไดในปจจุบัน 

จากสภาพเศรษฐกิจและความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคม ควบคูไปกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

เพ่ือผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน (Thailand 4.0) ทําใหบริการดานไอทีซีของประเทศไทยมีโอกาส

เติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดานไอทีซี

ตางๆ ซึ่งบริการดานไอซีทีท่ีกลาวถึงมาท้ังหมดน้ันมีความสอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก Cloud 

Solutions, Internet Access และ Co-Location ลวนเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรธุรกิจตางๆ เลือกสรร

เทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยูนําไปปรับใชกับธุรกิจของตนไดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   

กลยุทธการแขงขันของบริษัท  

เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว บริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี 

• บริหารตลาด 

• มุงเนนคุณภาพบริการ 

• บริหารตนทุน 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานป 2562 

 

ในป 2562 บริษัทมีการเติบโตท้ังรายไดและจํานวนลูกคา โดยบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ 1,881.93 ลานบาท 

โดยมีการเติบโตอยางตอเน่ืองเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมาหรือเพ่ิมข้ึน  28.37% เมื่อเทียบกับป 2561 เกิดจากรายได

จากการใหบริการเปนหลัก ในขณะเดียวกันบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาเติบโดยถึง 40% จาก 2,149 ราย ในป 2561 เปน 3,004 

ราย ในป 2562   

แมวาในป 2562 แผนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทไมเปนไปตามท่ีกําหนด ทําใหบริษัทตองบริหาร

จัดการแหลงเงินทุน ปรับกลยุทธในครึ่งปหลัง เพ่ือลดการใหบริการท่ีใชเงินลงทุนสูง กลับไปใหบริการท่ีชวยใหลูกคาเปลี่ยนธุรกิจสู

ดิจิทัลไดสะดวก รวดเร็วข้ึน โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูของบริษัท ท้ังบุคลากรท่ีมีความสามารถ บริการท่ีพรอมใชท่ีอยูบนโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีมั่นคงปลอดภัย ทําใหเกิดบริการใหม คือ บริการ Knowledge as a Service ซึ่งเปนการใหบริการความรู แบงได 2 

ประเภท ดังน้ี 



1. Developer หรือนักพัฒนาระบบ เปนบริการบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงาน IT ดานซอฟทแวรตางๆ เชน UX/UI, 

Laravel, Java, JavaScript, SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, React native, Angular, CSS, C#, 

.Net เปนตน 

2. IT Support หรือเจาหนาท่ี IT เปนบริการบุคลากรท่ีมีประสบการณและเช่ียวชาญดาน IT ท่ีพรอมใหบริการทันที 

โดยมีใหบริการแยกตามทักษะ ไดแก  Project Manager, Business Analyst, System Analyst, Mobile 

Development, Digital Marketing, Tester เปนตน 

ในปท่ีผานมาบริการ Knowledge as a Service ไดรับผลตอบรบัเปนอยางดีมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี 

บริษัทยังมีแผนสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถจากมหาวิทยาลัยตางจังหวัดและสรางความพรอมตั้งแตในมหาวิทยาลยั ปจจุบัน

บริษัทลงนามความรวมมือดานพัฒนานักศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

พรอมจัดตั้งสํานักงานในพ้ืนท่ี เพ่ือใหพนักงานท่ีรับงานดาน Knowledge as a Service สามารถทํางานในพ้ืนท่ีได นับเปนการสราง

งานในพ้ืนท่ีและตอบสนองความตองการธุรกิจท่ีตองการคนไปพัฒนางานดาน ICT อยางสอดคลองกัน  

ผลประกอบการป 2562 

 

                                                                                             หนวย:ลานบาท 

รายการ 2562 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 % เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)    

รายไดจากการขายและใหบริการ 1,881.93  1,466.01            415.92  28.37% 

ตนทุนขายและบริการ  (1,363.51)  (1,103.03)          (260.48) 23.61% 

กําไรขั้นตน 518.42  362.98            155.44  42.82% 

รายไดอ่ืน 131.45  206.80             (75.35) -36.44% 

คาใชจายในการขายและบริหาร  (359.89)  (321.45)            (38.44) 11.96% 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 4.10   (0.67)               4.77  -711.94% 

ตนทุนทางการเงิน  (90.89)  (51.29)            (39.60) 77.21% 

กําไรจากการดําเนินงาน 203.19  196.37                6.82  3.47% 

ภาษีเงินได  (34.01)  (43.45)               9.44  -21.73% 

กําไรสุทธ ิ 169.18  152.92              16.26  10.63% 

 
 

  



สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ 

 

สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจป 2562 
 

 
 

การเติบโตของรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ 
 

 

รายไดรวม : ในป 2562 บริษัทมีรายไดรวม 2,013.38 ลานบาทเติบโต 20.36% เมื่อเทียบกับปกอน ตามการเติบโตของธุรกิจใน

บริการโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ : 

ภาพรวมรายได แยกตามประเภทธุร กิจ เติบโต  28.37% เมื่ อ เ ทียบกับปก อน จาก 1,466.01 ล านบาท ในป  2561  

เปน 1,881.93 ลานบาท ในป 2562 การเติบโตของรายไดดังกลาวมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท  

บริการ Cloud Services เปนบริการการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใตมาตรฐานความ

ปลอดภัยท่ีปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานสากล ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Cloud Services จํานวน  

1,006.26  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 19.34% จากปกอน เกิดจากการท่ีบริษัทมีบริการ Cloud  หลาย  Platform มีการพัฒนา

บริการใหม ๆ บนระบบ Cloud เพ่ือใหลูกคาเลือกใชบริการไดเพ่ิมข้ึน เชน Infrastructure for Big Data, Chatbot as a 

Service, Document management as a Service ท่ีลดการใชกระดาษและเพ่ิมความเร็วในการบริหารจัดการมากข้ึน

อยางเปนระบบ รวมถึงบริการและ Service on Top ตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม 

ในราคายอมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย  

บริการ Co –Location ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Co-Location  จํานวน 318.64  ลานบาท  เพ่ิมข้ึน

52.60%  จากปกอน  เน่ืองจากบริษัทเปดใหบริการ  INET-IDC3  ทําใหบริษัทมีพ้ืนท่ีในการใหบริการเพ่ิมข้ึน  สงผลตอ

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ประกอบกับบริษัทพัฒนา  INET-IDC  อยางตอเน่ือง  เพ่ือใหบริการ  Co-Location  มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือใหลูกคาในทุกระดับเช่ือมั่นในคุณภาพ 

บริการ Internet Access บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Internet Access  จํานวน 375.61  ลานบาท  เพ่ิมข้ึน 

12.79% จากปกอน แมวาบริการดังกลาวจะมีการแขงขันรุนแรงและรายไดสวนน้ีมีคาใชจายในการจายออกเยอะ 

คอนขางจะตองใชระยะเวลาในการใหบริการรวมถึงจัดเก็บเงิน แตยังเติบโตในทิศทางเดียวกันกับบริการ Cloud เน่ืองจาก

ลูกคาสวนใหญเมื่อใชบริการ Cloud จะเลือกใชบริการ Internet Access กับบริษัทดวย เพ่ือการบริหารจัดการเปน

ศูนยกลางเดียวตามความตองการของลูกคา   

ท้ังน้ี เพ่ือเปนการยกระดับการใหบริการ  จึงไดมกีารปรับปรุงระบบการใหบริการ  ดวยการนําระบบ Software Defined 

Network  เขามาชวยบริหารจัดการเครือขาย  ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได   

Cloud Solution, 53%

Co-Location , 17%

INTERNET ACCESS , 20%

EDC ,1%

Other ,9%

843.17 

208.81 

333.03 

39.86 41.14 

1,006.26 

318.64 
375.61 

20.03 

161.39 

Cloud Solution Co-Location INTERNET ACCESS EDC Other

2561 2562

+19.34%

+52.60% +12.79% 

-49.75% 
+292.29% 



งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ในป 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,377.15 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 22% เมื่อเทียบกับ ปกอน 

เกิดจากการท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโต และการขยาย

ธุรกิจของบริษัทใหเปนไปอยางตอเน่ือง สําหรับหน้ีสินรวม 4,481.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 32% เมื่อ

เทียบกับปกอน เกิดจากการจัดหาการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานไมเปนไปตามแผน ทําให

บริษัทตองหาแหลงเงินจากการกูยืมมาใชชําระคาใชจายท่ีบริษัทลงทุนไปแลวและมาชวยเสริมสภาพ

คลองอีกทาง อยางไรก็ตาม บริษัทก็ใหความสําคัญในการบริหารจัดการหน้ีสินและสภาพคลอง ให

ภาระดานดังกลาวกลับมาสูภาวะท่ีเหมาะสม 

หนวย:ลานบาท 

รายการ ป 2562 ป 2561 %เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย  

สินทรัพยหมุนเวียน 961.70 867.76 11% 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 5,415.45 4,351.82 24% 

 รวมสินทรัพย 6,377.15 5,219.58 22% 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  

 หน้ีสินหมุนเวียน 2,238.93 1,768.83 27% 

 หน้ีสินไมหมุนเวียน 2,242.36 1,628.07 38% 

 สวนของผูถือหุนรวม 1,895.86 1,822.68 4% 

 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,377.15 5,219.58 22% 
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