
 

 

ท่ี INET ACC. 1199/2017 

วนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2560 

เร่ือง        ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 

 

เรียน       กรรมการและผูจ้ดัการ 
               ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี  3 ปี 2560 

    ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอน าส่งงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ส าหรับไตรมาส  3 ปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยผลด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาส 3/2560 มีก าไรสุทธิเท่ากบั 39.68 ลา้นบาท 

ลดลง 28% จากผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัฯขออธิบายถึงสาเหตุของผลการด าเนินงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย ("บริษทั") ส าหรับไตรมาสน้ี  โดยมีรายละเอียดตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

            (นายไพรัช ธชัยพงษ)์ 

                                                                                                            กรรมการ 
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1. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

งบการเงินรวมส าหรับไตรมาส  3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับไตรมาส  3 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

 
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม จ านวน 303.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

3 ปี 2559 จ านวน 33.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.22 โดยมีรายไดจ้ากการให้บริการและการขายจ านวน 

251.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 25.92 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.52 ซ่ึงปัจจยัหลกั

เกิดจากรายไดก้ารใหบ้ริการ Co-Location เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37  และ บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 ตามล าดบั  

ส่วนรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 52.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 7.15 ลา้นบาท หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.72 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัมีก าไรจากการขายหุน้ของบริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) และท า

ใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้คงเหลือร้อยละ 6.26 

ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร 

ตน้ทุนในการให้บริการและตน้ทุนขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 181.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 14.18 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.47 สาเหตุหลกัเกิดจากตน้ทุนในการให้บริการ

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแปรผนัตามรายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีต้นทุนค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุน

โครงการใหม่เพ่ือขยายบริการของธุรกิจจึงท าใหมี้การรับรู้ค่าเส่ือมราคาจากโครงการท่ีแลว้เสร็จเป็นสินทรัพย ์ 

หน่วย : พนับาท

ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 3/2560 %YoY

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 225,105 251,027 11.52%
ตน้ทุนขายและบริการ (167,377) (182,114) 8.80%

ก าไรขั้นตน้ 57,728 68,913 19.38%

รายไดอ่ื้น 45,498 52,642 15.70%
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (41,813) (72,341) 73.01%
ตน้ทุนทางการเงิน (7,588) (8,197) 8.03%
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 23 201 773.91%
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 4,725 (132) -102.79%

ก าไรจากการด าเนินงาน 58,573 41,086 -29.86%

ภาษีเงินได้ (3,256) (1,410) -56.70%

ก าไรสุทธิ 55,317 39,676 -28.28%
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 72.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3
ปี 2559 จ านวน 41.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.01 เน่ืองจากบริษทัมีการตั้ งส ารองค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานและยงัคงมีการลงทุนดา้นบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ในส่วนของตน้ทุน
ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2560 จ านวน 8.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 0.61 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.03 เน่ืองจากมีดอกเบ้ียจ่ายจากสญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน 

 
ก ำไรขั้นต้นและก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 22.69 เพ่ิมจากจากไตรมาส 3 ปี 2559 ท่ีมี

อตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.33 และมีก าไรสุทธิรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

จ านวน 39.68 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 15.64 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28.28 เป็นผลมา

จากบริษทัมีการตั้งส ารองค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานและยงัคงมีการลงทุนดา้นบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 13.07 ของรายไดร้วม  

 

2. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 3,773.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,184.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.40  มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายและสินทรัพยจ์ากโครงการท่ีแลว้เสร็จ 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ านวน  2,017.49  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 781.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.73 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,756.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 403.51 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.98 เกิดจากบริษทัมีก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน และ

มีมลูค่าตามบญัชี 3.51 บาท (มลูค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้) 


