
โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต บริษัทผู้ให้บริการไอซีที

โซลูชัน ที่ก้าวสู่ปีที่ 18 มองความท้าทายยุค

ดิจิตอลคอนเทนต์ท่วมโลก เป็นโอกาสดีในการ

ลงทนุต่อเนือ่ง ทีอ่ยู่บนฐานความเชีย่วชาญจาก

ธุรกิจหลกั ในฐานะผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็กลุม่

แรกๆ ของประเทศไทย และผู้ให้บริการดาต้า

เซน็เตอร์ ท่ีครองส่วนแบ่ง 60% ของตลาดบรกิาร

คอนเทนต์สตรีมมิ่ง มั่นใจปีน้ีแนวโน้มธุรกิจให้

บรกิารรวบรวมระบบ (เอสไอ) ขึน้แท่นแหล่งราย

ได้ใหม่ท่ีมีสีสัน หนุนเป้ารายได้รวมปี 2558 

เติบโต 50% ทะลุหลัก 600 ล้านบาท

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ซีอีโอ บริษัท โปรอิมเมจ 

เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากัด (โปรเอน็ 

อินเทอร์เน็ต) กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจปีน้ี ยังให้

ความส�าคัญกับการขยายกลุ่มลูกค้าในบริการ

เดิมๆ พร้อมลงทุนเพ่ิมเพ่ือรองรบัการเตบิโตของ

ลูกค้าท้ังในแง่ปริมาณการใช้งาน และการ

บริโภคสื่อดิจิตอลคอนเทนต์ ตลอดจนโอกาส

ใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยาย

ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ให้บริการเต็ม

โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต 
เกาะติดวดิจิตอลคอนเทนต์ยุคขาขึ้น ขยายลงทุน
ดาต้าเซ็นเตอร์-บริการไอซีทีรับเป้า 600 ล้าน

พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร บนชั้น 4 ของอาคาร 

กสท โทรคมนาคม บางรักแล้ว และปีนี้เช่าพื้นที่

เพิ่มอีกราว 2,000 ตารางเมตร ที่ชั้น 18 อาคาร

เดียวกัน

ทางด้านธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) 

ซึ่งเป็นอีกหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัท ล่าสุดมี

ความร่วมมือกับผู้ให้บริการส่ือ (Media Pro-

vider) รายหน่ึง เพื่อให้บริการในเทคโนโลยี 

FTTH เพ่ือให้บริการข้อมูลผ่านใยแก้วน�าแสง 

ด้วยความเร็วสูงไปยังอาคารส�านักงานของ

องค ์กรผู ้ ใช ้บริการ  เตรียมเป ิดตัว เ ดือน

พฤษภาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่า ในอนาคต

อาคารส�านกังานทกุแห่งซึง่อยู่ในพ้ืนทีใ่ห้บรกิาร

ของโปรเอ็นฯ จะสามารถใช้แบนด์วิดธ์ระดับ

ความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาทีได้อย่างราบรื่น 

และมีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ขณะที่ในส่วนของงานเอสไอ ซึ่งเติบโตต่อเนื่อง

มาตลอดช่วง 3  ปีทีผ่่านมา และจะเป็นสสีนัเพ่ิม

รายได้ใหม่ๆ ปีนี้บริษัทจะมุ ่งเน ้นงานวาง

โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะทางด้าน M&E 

(Mechanical and Electrical) สอดคล้องกับ

แผนการลงทนุขยายโครงข่ายให้บรกิาร 3G ของ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่เดินหน้าลงทุน

เพ่ิมสถานีฐานให้ครอบคลมุพ้ืนทีใ่ห้บรกิารมาก

ขึ้น รวมท้ังรับแนวโน้มเทคโนโลยี 4G บนคลื่น

ความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการ

ตั้งเสาสัญญาณเพ่ิมหลักหมื่นต้น ล่าสุดบริษัท

ลงนามสัญญาแล้วกับผู ้ให้บริการโทรศัพท์

เคล่ือนท่ี 2 ราย โดยจะสร้างรายรับ 300-400 

ล้านบาทในปีนี้ โดยยังไม่รวมงานให้บริการเอส

ไอในโครงการอื่นๆ

“โปรเอ็นฯ อยู่ในตลาดแทบไม่มีใครรู้จัก แต่เรา

จบักับพันธมติรเป็นหลกัในการรบังานด้านน้ี เรา

มีทักษะและโนว์ฮาว ท่ีจะรับงานด้านน้ี ถือ

เป็นต้นทุนที่ดี และเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านอยู่ สามารถรบังานได้เป็นจ�านวนมาก และ

ใช้เวลาติดตั้งน้อยกว่าผู้ติดตั้งอีกหลายราย”

ส�าหรับคาดการณ์รายได้รวมในปี 2558 มั่นใจ

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม 
ซีอีโอ บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอมมูนิเคชั่น จำากัด
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ว่าเกิน 600 ล้านบาทแน่นอน เตบิโตจากปีท่ีผ่าน

มาไม่ค�่ากว่า 50% เนื่องจากฐานลูกค้าใน 2 

ธุรกิจหลักเดิม มากกว่า 90% ยังเติบโตและใช้

บริการต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความส�าเร็จของโปรเอ็นฯ 

อยู่ที่ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารจัดการทีมบุคลากรและ

ระบบไอทภีายในองค์กร เพ่ือให้สามารถส่งมอบ

บรกิารท่ีรวดเรว็ ให้ค�าแนะน�าในเชงิรกุแก่ลกูค้า 

ตลอดจนแนวทางเตรียมพร้อมรับมือ หรือแก้

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน ก็ยังมี

บทบาทเข้าไปช่วยบริหารจัดการระบบไอทีของ

ลูกค้าด้วย

กิตตพัินธ์ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ความส�าเรจ็นีม้าจาก 

“ข้อมูลที่เราได้รับ” ความรวดเร็วของการได้รับ

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เป็นสิ่งส�าคัญ โดย

หนึ่งในการลงทุนที่สนับสนุนความส�าเร็จนี้ คือ 

การน�าระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย

ของเน็ตก้า มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ

บริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะเพ่ือสนับสนุน

งานให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ

ลูกค้า

 

โดยเน็ตก้า ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมบริหาร

ทุกคน ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น 

การขยายแบนด์วิดธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะที่

เป็นไอเอสพี ซอฟต์แวร์เน็ตก้าวยบอกข้อมูลให้

กับทมี Network Operation Center (NOC) ของ

โปรเอน็ฯ จากนัน้ทมีจะสรปุรายละเอยีด ปัญหา 

ข้อมลูต่างๆ ส่งมาให้ผูบ้รหิาร เพ่ือใช้วางแผนใน

การลงทุนหรือปรับปรุงเพิ่ม สอดคล้องกับความ

ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มปรมิาณการใช้งาน

ขององค์กรลูกค้า ท�าให้ “ณ วันนี้เราไม่ได้เพียง

แค่บรหิารจดัการทีมของโปรเอน็ฯ แต่เรายังเป็น

ส่วนหน่ึงของเบื้องหลังในการช่วยลูกค้าบริหาร

จัดการระบบไอทีของเขาด้วย”

“การน�าซอฟต์แวร์เน็ตก้า มาใช้เป็นเครื่องมือ

บริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจหลักด้าน

ไอดีซี และไอเอสพ ีถือว่ามีประโยชน์ต่อเรามาก 

ท�าให้เราได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน ที่เราอยากได้ 

จากแต่ก่อนข้อมลูจะแยกส่วนไปยังแต่ละทมี ไม่

ได้รวมศูนย์ด้วยข้อมูลเดียวกัน  ข้อมูลในการ

บริหารจัดการ  ท�าให้ทุกฝ่ายมองเห็นข้อมูล

เดยีวกัน เหน็ภาพรวม สามารถแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นกันได้ง่ายขึ้น เช่น การเพิ่มแบนด์วิดธให้

ลูกค้า เพื่อให้การใช้งานของเขาราบรื่นขึ้น ฝ่าย

ขายท่ีดูแลลูกค้า และวิศวกรท่ีควบคุมปริมาณ

การใช้งานของลูกค้าอยู่ สามารถใช้ข้อมูลเดียว 

กันในการน�าเสนอ “โซลูชันที่ดีที่สุด” ต่อลูกค้า 

ในมุมผู้บริหาร สามารถวางแผนการลงทุนได้

ง่ายมาก”

ปัจจบุนั บรษิทัใช้บรกิารซอฟต์แวร์บรหิารจดัการ

เครือข่าย NetkaView Network Manager ใน  

2 โมดุลหลักๆ คือ NetFlow และ Network 

monitoring ซึง่สอดรบักับแนวทางการให้บรกิาร

ของโปรเอ็นฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแบบ Tailor 

Made กับลกูค้าเป็นรายๆ ไป ดงันัน้ เมือ่มข้ีอมลู

เชิงลึก ซึ่งได้มาจากระบบซอฟต์แวร์ของเน็ตก้า 

ท�าให้สามารถช่วยลกูค้า Customize สิง่ท่ีลกูค้า

อยากได้ โดยบางครั้งเป็นสิ่งท่ีลูกค้าไม่เคย

ตระหนักมาก่อนว่าควรต้องมีบริการหรือการ

ลงทุนส่วนน้ี เพ่ือช่วยในการด�าเนินธุรกิจของ

ลูกค้า

ทั้งนี้ โปรเอ็นฯ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บรกิารใหม่ๆ ต่อยอดจากบรกิารหลกัทีม่อียู่ เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานขยายการเติบโตจากท้ังลูกค้าราย

เดิมและรายใหม่ โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา 

คดิค้นบรกิารใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมถึง เปิดกว้าง

การจบัมอืเป็นพันธมติรกับผูท้ีม่เีครือ่งมอืในการ

บริหารจัดการที่ดี สนับสนุนให้ลูกค้าได้บริการ

ใหม่ๆ เสรมิจากบรกิารหลกัได้ตลอดเวลา (Add-

on Service) เอ้ือต่อการเติบโตทางธุรกิจของ

ลูกค้า 

กิตติพันธ์ มองความท้าทายของตลาดบริการ 

ไอซีทีว่า ช่วง 1-2 ปีจากนี้ ถือเป็นโอกาสขยาย

ความส�าเรจ็ของธุรกิจโปรเอน็ฯ เน่ืองจากเตรยีม

วางแผนก้าวสู่เออีซีมาล่วงหน้าแล้ว โดยตลอด 

3-4 ปีที่ผ่านมา ได้เข้าไปให้ค�าปรึกษาและ

ออกแบบระบบให้กับผู้ประกอบการในประเทศ

เพ่ือนบ้าน รวมทั้งน�าผลิตภัณฑ์ของเน็ตก้าเข้า 

ไปให้บรกิาร ท�าให้เหน็ถงึแนวโน้มความต้องการ

เชื่อมโยงดิจิตอลคอนเทนต์ข้ามประเทศว่าม ี

สูงมาก ดังน้ัน ปีน้ีจึงมีแผนเข้าไปลงทุนดาต้า

เซน็เตอร์ ในจงัหวดัระยอง รองรบัปรมิาณการใช้

งานจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในโซนตะวัน 

ออก รวมถึงศักยภาพในการเป็นจุดเชื่อมต่อ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จาก

โครงการระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้า  Malaysia 

– Cambodia – Thailand (MCT) ซึ่งจะมีสถานี

ภาคพื้นดินที่ระยอง  
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