
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จํากัด

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื�นฐานดิจิทัลและโซลูช่ัน
(Digital Infrastructure and Solution Provider)
ทีมี่โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิต
ด้วยการเป�นผู้ให้บริการโครงสร้างพื�นฐานทั�ง
Network, Data Center, Cloud, Managed Security
Services และ Digital Solution

UIH ตอบรับความต้องการขององค์กรยุคใหม่
สร้างสรรค์ และใช�ประโยชน์จากโครงสร้างพื�นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพ เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ



Network Solutions Corporate Internet

บริการเครือข่ายเช่ือมต่อความเร็วสูงสําหรับองค์กรธุรกิจ 
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยเน้นความ
เป็นส่วนตัวผ่าน  Fiber Optic ท่ีมีความเสถียร และความ
ปลอดภัยสูงสุด มาพร้อมโซลูช่ันให้เลือกตามความเหมาะสม
แต่ละประเภทธุรกิจ

บริการอินเตอร์เน็ตสําหรับองค์กรธุรกิจท่ีต้องการความเสถียร
สูงสุด ผ่านโครงข่ายใยแก้ว (Fiber Optic) ความเร็วสูงระดับ 
Terabits ของ UIH ซ่ึงมีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ มา
พร้อมบริการเสริม Internet+ On Top Services ท่ีคุ้มค่า 
ปลอดภัย และประหยัดกว่า 

บริการ Data Center ของ UIH สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลาง ไร้ขีดจํากัด ไม่ต้องกังวลกับการเลือกผู้ให้บริการ
โครงข่าย เพราะสามารถเช่ือมต่อกับผู้ให้บริการทุกรายเรียกว่าเป็น Carrier Neutral ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซ่ึงเป็น
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีระบบไฟฟ้าสํารอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม

BCH4 Data Center 

(MPLS, SDH, IPLC, IP VPN, SD WAN)

 เป็นผู้นําในการบริหารจัดการ และดูแลระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร แบบครบวงจร
ในประเทศไทย (Managed Security Service Provider) ตัง้แต่การออกแบบ ติดตัง้ เฝ้าระวัง และดูแลรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร แบบครบวงจรผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ช่วยป้องกัน
การบุกรุกระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของลูกค้าแบบ Real-Time ตลอด 24 ช่ัวโมง 365 วัน 



บริการดูแลจัดการไอทีแบบครบวงจร ตัง้แต่ให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ตลอดจนจัดหาให้เช่าอุปกรณ์เครือข่าย บริหาร
จัดการ บํารุงรักษา เพ่ือให้เครือข่ายภายในองค์กรลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลา และบุคลากรเพ่ือดูแลระบบ
เครือข่ายส่ือสาร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าดําเนินงาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนขาดบุคลากรท่ีมีทักษะด้านไอที 

Managed Service

บริการคลาวด์โซลูชันในรูปแบบ Domestic และ International  
ซ่ึงใช้งานได้ไม่จํากัดสถานท่ี สามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะ
สมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ 
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับตลาดมากข้ึน

Cloud Services

บริการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ผู้เช่ียวชาญดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเม่ือใดท่ีมีการตรวจพบเจอ
ส่ิงผิดปกติ ทางศูนย์ SOC ก็จะส่งการแจ้งเตือนดังกล่าว ไปยัง
องค์กรของคุณ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที 

นอกจากนัน้ ยังมีโซลูช่ันครอบคลุมทุกขัน้ตอนการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัว Data 
Protection Services (PDPA) สอดคล้องกับโลกสากลใน
การประกอบกิจการ และการทําธุรกรรม

IT Security Service 
(Managed Firewall, DDOS Protection, Penetration Testing, Log Management, PDPA และอ่ืนๆ)

หมดกังวล หมดปัญหาความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลสําคัญในองค์กร

Visit Now >>



บริการทางด้านดิจิทัลด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพ่ือให้บริการรวดเร็วท่ีสุด ทันสมัยท่ีสุด และหลากหลายท่ีสุด 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้งาน และความพึงพอใจแก่ลูกค้าทัง้ก่อนและหลังการขายขององค์กรเป็นเร่ืองง่ายสําหรับคุณ 
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ผ่าน Device ทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีต้องการ ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรยุค Internet of Things 
(IoT) อย่างแท้จริง

Digital Solution

• Facial Recognition
ระบบจดจําใบหน้า เป็นกระบวนการนําภาพใบหน้าท่ี
ตรวจจับได้ มาทําการวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ประยุกต์ใช้
ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน (eKYC)
เช่น บริการเปิดบัญชีเงินฝากท่ีสาขาของธนาคาร โดย
ไม่ต้องไปท่ีสาขา ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่น การ
ควบคุมการ เข้า - ออก ด้วยใบหน้า บันทึกเวลา เข้า - ออก
ของพนักงาน ตรวจจับแจ้งเตือนบุคคลใน Black List 
ใช้ในเชิงการตลาด เช่น จดจําใบหน้าสมาชิก ตรวจนับ
จํานวนลูกค้า เพศ วัย ความหนาแน่นของลูกค้าใน
พ้ืนท่ีต่างๆ รวมถึงช่วยคัดกรองคนท่ีมีไข้ผ่านระบบ
ตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Scan) พร้อมกับระบบ
จดจําใบหน้าเพ่ือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• IP Surveillance (IP Camera)
บริการระบบกล้องวงจรปิดครบวงจรเช่ือมต่อกับระบบโครง
ข่ายขององค์กรได้ทันที สามารถ  รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผูใ้ช้งานสามารถรับชมภาพแบบเรียล
ไทม์ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา ผา่นอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
แทปแล็ต พร้อมรองรับเทคโนโลยี VDO Analytic

• Wi-Fi Analytics
บริการ อีกหน่ึงรูปแบบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
สําหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก 
กลุ่มโรงแรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีต้องการทํา Wi-Fi Marketing 
ด้วยการใช้ Customer Insight มาช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีท่ีสุด เพราะการรับรู้ว่าลูกค้า
ต้องการอะไรสําคัญท่ีสุดต่อธุรกิจ

• Smart Collaboration
บริการระบบการประชุมทางไกลด้วยวีดิโอผา่นอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานท่ีอยู่ต่างสถานท่ีกันสามารถ
ประชุมเสมือนอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน โต้ตอบกันได้แบบ 
Real-Time รองรับการประชุมทัง้ภาพ และเสียง และ รับ
-ส่ง ไฟล์งานได้สะดวก คุ้มค่า รองรับการทํางานแบบ 
Digital Workplace

• Smart TAX
มิติใหม่เอกสารธุรกรรมทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ บริการท่ี
ช่วยให้เร่ืองภาษีขององค์กรคุณเป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก 
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ต้นทุนการใช้
กระดาษ และการจัดส่งเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดทําเอกสาร การนําส่งข้อมูลใบกํากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Receipt) การออกบิล และเอกสารต่างๆ จนถึงขัน้ตอน
การชําระภาษี โดย UIH นําส่ง บริษัท เบรนเนอร์จ้ี จํากัด
ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับการรับรองจาก  ETDA  มาพร้อม
ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเช่ือถือ 
และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมสรรพากรกําหนด

• Smart Flow
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้าง
และขออนุมัติเอกสารได้แบบออนไลน์ ผ่านการใช้งานบน
ระบบ Internet ในรูปแบบของ Website ทําให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา ลดความยุ่งยากในการ
จัดการเอกสาร มีความยืดหยุ่น ตรวจสอบย้อนหลังได้
ช่วยประหยัดเวลา และทรัพยากรในการทํางานให้กับ
องค์กรของคุณ อีกทั้งยังสามารถควบคุม ดูแล
กําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ   เพราะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลบนระบบ Cloud ซ่ึงได้รับมาตรฐานความปลอดภัย



สอบถามฝ่ายขายท่ีดูแลคุณ หรือฝ่ายการตลาด UIH 
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บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จํากัด สํานักงานใหญ่
499 อาคารเบญจจินดา ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

IT Outsource (บริการดูแลไอที)

เป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการงานด้านไอที ให้องค์กร

คุณใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า
และไม่ต้องลงทุนสูง

การันตีรางวัลมาตรฐานสากลจากองค์กรช้ันนําระดับโลก

UIH ผ่านการรับรอง ISO/IEC27001
ซ่ึงเป็นข้อกําหนดสําหรับการพัฒนา
ระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ สอดคล้องตามข้อกําหนด
ด้านระบบความ ม่ันคงปลอดภัย
ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

ISO/IEC 27001 Metro Ethernet Forum (MEF)
รางวัล Thailand Managed
Service Provider of the Year

รับรองมาตรฐาน MEF Certificate
มาตรฐาน Services Certificate ท่ี
ถูกต้อง และครบถ้วนรายแรกของไทย 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพระบบเครือข่าย 
และบุคลากรท่ีมมีประสิทธิภาพสูง โดย 
UIH ผ่านมาตรฐานด้านบริการใน 
Version CE 1.0 และ CE 2.0 ทําให้
เช่ือมต่อกับผุใ้ห้บริการรายอ่ืนได้ท่ัวโลก

Frost & Sulllivan องค์กรระดับโลก 
ประกาศให้ UIH เป็น “ผู้ให้บริการระบบ 
IT แบบครบวงจรยอดเย่ียมแห่งปีใน
ประเทศไทย” ด้านนวัฒกรรมการเช่ือม
ต่อ และการพัฒนาบริการให้สอดคล้อง
ตามหลักมาตรฐานสากล ตอบโจย์การ
ใช้งานระบบเครือข่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในยุค Digital Economy

ร่วมกับพันธมิตรด้านอุปกรณ์
ท่ีมีมาตรฐานสากลได้รับการ
ยอมรับจากแวดวงไอทีท่ัวดลก

ทีมงานผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการ
รับรองจากองค์กรช้ันนําระดับโลก

ด้านไอที คอยให้คําปรึกษา
และดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง

ครบทุกบริการด้านไอที
ด้วยบริการแบบ 

One-Stop-Service


