ที่ INET ACC. 1199/2017
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

คาอธิ บายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. คาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1 ชุด

บริ ษทั อิ นเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอนาส่ งงบการเงิ นรวม และงบการเงิ น
เฉพาะบริ ษทั สาหรับไตรมาส 3 ปี 2560 สิ้ นสุ ด วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผลดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 3/2560 มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 39.68 ล้านบาท
ลดลง 28% จากผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั ฯขออธิ บายถึงสาเหตุ ของผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ("บริ ษทั ") สาหรับไตรมาสนี้ โดยมีรายละเอียดตามแนบ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช ธัชยพงษ์)
กรรมการ

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
1. สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
งบการเงิ นรวมสาหรับไตรมาส 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรี ยบเที ยบกับงบการเงิ นสาหรับไตรมาส 3
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : พันบาท

ไตรมาส 3/2559
รายได้จากการให้บริ การและการขาย
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

225,105
(167,377)
57,728
45,498
(41,813)
(7,588)
23
4,725
58,573
(3,256)
55,317

ไตรมาส 3/2560
251,027
(182,114)
68,913
52,642
(72,341)
(8,197)
201
(132)
41,086
(1,410)
39,676

%YoY
11.52%
8.80%
19.38%
15.70%
73.01%
8.03%
773.91%
-102.79%
-29.86%
-56.70%
-28.28%

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม จานวน 303.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
3 ปี 2559 จานวน 33.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 12.22 โดยมีรายได้จากการให้บริ การและการขายจานวน
251.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากไตรมาส 3 ปี 2559 จานวน 25.92 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 11.52 ซึ่ งปั จจัยหลัก
เกิดจากรายได้การให้บริ การ Co-Location เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และ บริ การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet Access)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ตามลาดับ
ส่ วนรายได้อื่นๆ จานวน 52.64 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากไตรมาส 3 ปี 2559 จานวน 7.15 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.72 สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั มีกาไรจากการขายหุ น้ ของบริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) และทา
ให้ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ คงเหลือร้อยละ 6.26
ต้ นทุนขำยและต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้นทุนในการให้บริ การและต้นทุนขายสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จานวน 181.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
ไตรมาส 3 ปี 2559 จานวน 14.18 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้อยละ 8.47 สาเหตุหลักเกิ ดจากต้นทุนในการให้บริ การ
เพิ่ มขึ้ น ซึ่ ง แปรผันตามรายได้ที่เ พิ่ มสู งขึ้ น รวมถึ ง มี ต ้นทุ นค่ า เสื่ อมราคาเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากบริ ษทั มี การลงทุ น
โครงการใหม่เพื่อขยายบริ การของธุรกิจจึงทาให้มีการรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาจากโครงการที่แล้วเสร็ จเป็ นสิ นทรัพย์

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จานวน 72.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3
ปี 2559 จานวน 41.81 ล้า นบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 73.01 เนื่ องจากบริ ษทั มี การตั้งส ารองค่ า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ
พนักงานและยังคงมีการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในส่ วนของต้นทุน
ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2560 จานวน 8.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2559 จานวน 0.61 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
กำไรขั้นต้ นและกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 22.69 เพิ่มจากจากไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มี
อัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.33 และมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จานวน 39.68 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 จานวน 15.64 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 28.28 เป็ นผลมา
จากบริ ษทั มี การตั้งสารองค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานและยังคงมี การลงทุ นด้านบุคลากรเพิ่ มขึ้ นเพื่ อรองรั บการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ส่ งผลให้อตั รากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 13.07 ของรายได้รวม
2. ฐำนะทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 3,773.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,184.86 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.40 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
หลักทรัพย์เผื่อขายและสิ นทรัพย์จากโครงการที่แล้วเสร็ จ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมจานวน 2,017.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 781.34 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.73 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,756.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 403.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.98 เกิดจากบริ ษทั มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้น และ
มีมลู ค่าตามบัญชี 3.51 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ )

