ยุคปฏิรูป'ดิจิทัล'หนุนกำไรไอทีอนิ เดียพุ่ง
กรุงเทพธุรกิจ
ยุคปฏิรูป'ดิจิทลั 'หนุนกำไรไอทีอินเดียพุ่ง โดยบริ ษทั ไอทีสัญชำติอินเดียรวมถึง ทำทำ คอนซัลแทน
ซี เซอร์วิสเซส อินโฟซิส เอชซีแอล เทคโนโลยีส์ และไวโปร รำยงำนกำไรสุ ทธิ รำยไตรมำสเพิ่มขึ้น
มำกสุ ดเป็ นประวัติกำรณ์
ท่ำมกลำงกำรระบำดของโรคโควิด-19 ที่ยงั คงเป็ นปั ญหำใหญ่ของอินเดีย ซึ่ งเป็ นช่วงเดียวกับช่วง
กำรปฏิรูปคลื่นดิจิทลั ในแดนภำรตะ ทำให้บริ ษทั ชั้นนำด้ำนเทคโนโลยีของอินเดียสำมำรถทำผล
กำไรได้มำกสุ ดเป็ นประวัติกำรณ์ท้ งั ทีซีเอส อินโฟซิ ส และรำยอื่นๆ กลับมำมียอดขำยคึกคักในช่วง
ไตรมำสสุ ดท้ำยกันถ้วนหน้ำแม้สถำนกำรณ์แพร่ ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ยงั ไม่ทุเลำ
เบำบำง
บริ ษทั เทคโนโลยีดำ้ นกำรสื่ อสำรชั้นนำของอินเดีย ซึ่ งรวมถึง ทำทำ คอนซัลแทนซี เซอร์ วิสเซส
อินโฟซิส เอชซีแอล เทคโนโลยีส์ และไวโปร สร้ำงเซอร์ไพรซ์แก่บรรดำผูส้ ังเกตุกำรณ์ในตลำดด้วย
กำรรำยงำนผลประกอบกำร รำยไตรมำสสิ้ นสุ ดเดือนธ.ค.สู งเป็ นประวัติกำรณ์ เนื่องจำกบรรดำลูกค้ำ
ทัว่ โลกของบริ ษทั เหล่ำนี้เร่ งควำมพยำยำมต่ำงๆเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบดิจิทลั แบบเต็มรู ปแบบ
ท่ำมกลำงกำรแพร่ ระบำดอย่ำงหนักของโรคโควิด-19
บริ ษทั ไอทีทุกแห่ งสัญชำติอินเดียรำยงำนกำไรสุ ทธิ รำยไตรมำสเพิ่มขึ้นมำกสุ ดเป็ นประวัติกำรณ์
โดยเฉพำะกำไรสุ ทธิ ของบริ ษทั 4แห่ งรวมกันสู งกว่ำ 200,000 รู ปี (2,700 ล้ำนดอลลำร์ )เป็ นครั้งแรก
ซึ่ งลูกค้ำหลักของบริ ษทั ไอที เหล่ำนี้ คือบริ ษทั ข้ำมชำติ ยกั ษ์ใหญ่สัญชำติ สหรั ฐและเหล่ำสถำบัน
กำรเงินยุโรป ซึ่ งกำรที่บริ ษทั ไอทีอินเดี ยมี กำไรเพิ่มขึ้ ่ นมำกเป็ นประวัติกำรณ์ หมำยควำมว่ำ กลุ่ม
ลูกค้ำเหล่ำนี้มีกำรใช้จ่ำยด้ำนไอทีเพิ่มขึ้นมำก

“อุตสำหกรมเทคโนโลยีอยูต่ รงกลำงของกระแสคลื่นเปลี่ยนแปลงด้ำนดิจิทลั โดยบริ ษทั จำนวนมำก
ขึ้นเร่ งปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบดิจิทลั เต็มรู ปแบบเพื่อรับมือกับกำรดิสรัปชันที่เกิดขึ้น
ในอุตสำหกรรมในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน”ชิฟ นำดำร์ ประธำนและหัวหน้ำคณะฝ่ ำยกลยุทธ์
ของบริ ษทั เอชซี แอล ให้ควำมเห็น โดยบริ ษทั เอชซี แอล มีกำไรสุ ทธิ 39,700 ล้ำนรู ปี เพิ่มขึ้นปี ต่อปี
34.8%
นำดำร์ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในช่ วงที่เกิ ดกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19นั้น เทคโนโลยีเป็ นกุญแจ
สำคัญที่ช่วยให้บริ ษทั อยูร่ อด และขณะที่บริ ษทั กำลังอยูใ่ นช่วงเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ยุคใหม่ ก็เป็ นเรื่ องสำคัญที่ตอ้ งสร้ำงแรงบันดำลใจจำกจุดแข็งของแต่ละฝ่ ำยและเสนอสิ่ งใหม่ๆเพื่อ
สนับสนุนผลกระทบเชิงบวก
ทีซีเอส ผูน้ ำตลำด มีกำไรสุ ทธิปีต่อปี เพิ่มขึ้น 7.2% เป็ น 87,000 ล้ำนรู ปีและมีรำยได้ 420,200 ล้ำนรู ปี
และบริ ษทั จะจ่ำยเงินปั นผลที่ 6 รู ปีต่อหุ ้นสำหรับไตรมำสดังกล่ำว ถือเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 1 รู ปีจำก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
“เรำกำลังเข้ำสู่ ปีใหม่ของแนวโน้มที่สดใสที่สะท้อนว่ำตำแหน่งของเรำในตลำดแข็งแกร่ งขึ้น และ
เรำมัน่ ใจว่ำคำสั่งซื้ อสิ นค้ำของเรำยังคงมี เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่ อ ง”รำเชฐ โกปิ นำธำน หัวหน้ำคณะ
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริ ษทั ทีซีเอส กล่ำว
ด้ำนอินโฟซิส รำยงำนกำไรสุ ทธิอยูท่ ี่ 52,000 ล้ำนรู ปี เพิ่มขึ้น 16.6% ส่ วนรำยได้เพิ่มขึ้น 12.3% เป็ น
259,300 ล้ำนรู ปี ส่ วนไวโปร มีกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ เป็ น 29,700 ล้ำน
รู ปี ขณะที่รำยได้จำกหน่วยงำนให้บริ กำรด้ำนไอทีของบริ ษทั ขยำยตัว 3.9% เมื่อเทียบกับไตรมำส
ก่อนหน้ำนี้ เพิ่มขึ้นมำกที่สุดในรอบ 36 ไตรมำส
และเมื่อคิดรวมบริ ษทั ไอทีท้ งั 4แห่ ง ส่ วนต่ำงกำรดำเนิ นกำรเพิ่มขึ้นสองเท่ำ อยู่ในช่ วง 21.7% ถึง
26.6% โดยมีกำรเติบโตของรำยได้เป็ นตัวนำ กำไรสุ ทธิ ของทั้ง4บริ ษทั รวมกันในไตรมำสดังกล่ำว
เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำเป็ น 208,300 ล้ำนรู ปี

ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ทัว่ โลกต่ำงพำกันยกระดับกลยุทธด้ำนไอที ซึ่ งส่ งผลดีไม่ใช่เฉพำะแต่บริ ษทั ไอที
อินเดียเท่ำนั้น บริ ษทั ไอทีระดับโลกบำงแห่ งก็ได้อำนิสงส์จำกกำรยกระดับนี้เช่นกัน อำทิ แอคเซน
เจอร์ และแคปเจมินิ ขณะที่ บรรดำผูเ้ ชี่ ยวชำญคำดกำรณ์ ว่ำ ควำมต้องกำรด้ำนไอที จำกยุโรปจะ
เพิม่ ขึ้นแม้วำ่ สหรัฐยังคงเป็ นแหล่งลูกค้ำใหญ่สุดของบริ ษทั ไอทีอินเดีย
ในช่วงปลำยเดือนธ.ค.ปี ที่แล้ว อินโฟซิ ส และเดมเลอร์ ค่ำยรถยนต์สัญชำติเยอรมนี ประกำศเป็ น
พันธมิตรด้ำนดคลำวน์ คอมพิวติง และกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอที ซึ่ งกำรเป็ น
หุ ้นส่ วนครั้งนี้ ถือเป็ นกำรหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองบริ ษทั ก่อนขยำยตลำดออกไปนอกเหนื อ
อินเดียและยุโรป
ในไตรมำสล่ำสุ ด อินโฟซิ ส ลงนำมข้อตกลงมูลค่ำ 7,100 ล้ำนดอลลำร์ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ำหน้ำ
ใหม่ 139 รำย ซึ่ งควำมเคลื่อนไหวครั้ งนี้ ซำลิล พำเรก ซี อีโอและเอ็มดี อินโฟซิ ส มองว่ำ กำรทำ
ข้อตกลงกับบริ ษทั ชั้นนำของโลกทั้งแวนกำร์ด เดมเลอร์ และโรลล์-รอยซ์ เป็ นกำรขยำยธุรกิจในเชิง
ลึกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถแก่ธุรกิจคลำวด์ของบริ ษทั
ขณะเดียวกัน ทีซีเอส ตกลงเพิ่มควำมเป็ นหุ ้นส่ วนกับสตำร์ อัลลิแอนซ์ กลุ่มพันธมิตรสำยกำรบิน
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเจฟฟรี ย ์ โก๊ะห์ ซี อีโอสตำร์ อัลลิแอนซ์ บอกว่ำ กำรเพิ่มควำมเป็ นหุน้ ส่ วนกับ
ทีซีเอสครั้งนี้ ช่ วยให้บริ ษทั ใช้รูปแบบกำรดำเนิ นธุ รกิ จแบบแมชชี น เลิร์นนิ งและเปิ ดโอกำสให้
บริ ษทั นำกำรบริ กำรใหม่ๆมำให้ลูกค้ำ
ส่ วนไวโปร บรรลุขอ้ ตกลงเมื่อไม่นำนมำนี้กบั เมโทร บริ ษทั ค้ำส่ งสัญชำติเยอรมนีเพื่อขำยหน่วยงำน
ด้ำนไอทีของบริ ษทั และพนักงำน 1,300 คนเป็ นส่ วนหนึ่งของควำมพยำยำมเอำท์ซอร์สด้ำนไอที ที่มี
มูลค่ำ 1,000 ล้ำนดอลลำร์เป็ นระยะเวลำ 9 ปี
บรรดำบริ ษทั ไอทีมองว่ำกำรทำข้อตกลงขนำดใหญ่กบั บริ ษทั ข้ำมชำติช้ นั นำเหล่ำนี้เป็ นโอกำสทำง
ธุ รกิจ และมองว่ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีใช้เวลำประมำณ 3-5ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์และภำค
ธุ รกิ จจะใช้เวลำ2ปี ในกำรเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบกำรทำงำนเป็ นระบบออนไลน์ท้ งั หมด โดยกำร

เปลี่ยนแปลงนี้เริ่ มขึ้นหลังจำกบริ ษทั ไอทีท้ งั หลำยต่ำงได้รับผลกระทบชัว่ ครำวในช่วงที่โรคโควิด19ระบำดในอัตรำสู งที่สุด จนนำไปสู่ กำรล็อกดำวน์ทวั่ โลกเมื่อเดือนมี.ค.ปี ที่แล้ว

