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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร 

สำหรับธุรกิจและผู้ที ่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการของบริษัทฯ 

ครอบคลุมตั้งแต่บริการคลาวน์และดิจิทัลเซอร์วิสการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์

ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ

ธุรกิจ บริษัทฯได้มุ่งเน้นการใหบริการในลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure as a Service เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญด้านไอซีททีี่

ธุรกิจไทยสามารถนํามาใชในการเสริมสร้างความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพื่อเป็นการนําเทคโนโลยีดนไอซีทีมาปรับใชภายในองคกรใหสอดคลองกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่าง

มั ่นใจ เริ ่มตนจากการใชบริการ Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้ มาตรฐานระดับสากลมีความปลอดภัยสูงและตั้งอยู่ ใน

ประเทศไทยซึ่งเป็นบริการหลักที่บริษัทมีความมุงมั ่นนําเสนอเป็นทางเลือกใหม่ใหกับองคกรต่างๆ จนปจจุบันบริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้นํา

ด้านการใหบริการ Cloud Service เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหกับองคกรธุรกิจ บริษัทฯจึงเสนอบริการใหองคกรธุรกิจที่สนใจได้ทดสอบ

ระบบกอนใชบริการซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี สงผลใหลูกคารายใหม่เขามาทดสอบและใชบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทยัง

สามารถนําเสนอบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความตองการและเหมาะสมกับแนวโนมการใชงานของ Cloud Solutions ที่มีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว โดย Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราหขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําของโลกได้รายงานวาอุตสาหกรรม

บริการของ Cloud จะเติบโตแบบกาวกระโดดไปจนถึงป 2565 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวและ

การส่งออกรวมถึงมีการประกาศมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างในหลายอตุสาหกรรม 

สำหรับธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะสั้นและจากกระแสการ Work from home ในช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ส่งผลให้ทุกคนจึงต้องเร่ง

ปรับตัวใช้ online อย่างจริงจังและรวดเร็ว อาทิ “work from home” “Food delivery”  

ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับแผนการให้บริการเป็นกลยุทธ์ Secure Market โดยมุ่งเน้นการขาย Cloud service Paperless 

และ Platform service โดยจะชะลองานขายกลุ ่ม Knowledge as a Service และการขาย Onetime เน้นกลุ ่มลูกค้าที ่สนใจ

เทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าในการ
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ให้บริการเกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการ Data analytic platform คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มา

วิเคราะห์และประมวลผลโดยเทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในด้านธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ และการให้บริหาร Software as a 

services (SaaS) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ Software บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องของ

ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ“ e marketplace” เป็นต้น   โดยรวมแล้วธุรกิจ

การให้บริการด้านไอซีทียังคงเป็นธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนหรือการรั กษา

ระยะห่างทางสังคม 

สรุปผลการดำเนินงาน 2563 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ที่มีความรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อ

ภาพรวมของเศรษฐกิจของบริษัทฯ และบริษัทลูกค้า บริษัทฯได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจเน้นท่ีบริการ Platform  เพื่อรองรับ

กระแส Work From Home และการให้บริการ Cloud Service ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,834.97 ล้าน

บาท เติบโตลดลง 2% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยการลดลงของรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจ Internet Access และ Co –

Location แต่บริษัทฯมีการบริหารจัดการรต้นทุนบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนลดลง 5% ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3%  

และกำไรสุทธิลดลง 41% เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯมีรายได้อื่นท่ีมาจากการกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุน   

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,834.97            1,881.93             46.96-  -2%

ต้นทุนขายและบริการ 1,301.97            1,363.51             61.55-  -5%

ก าไรข้ันต้น 533.00               518.42               14.59  3%

รายได้อ่ืน 60.45                131.45               71.00-  -54%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 323.35               359.89               36.54-  -10%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 41.16                4.10                   37.06  905%

ต้นทุนทางการเงิน 177.08               90.89                 86.20  95%

ก าไรจากการด าเนินงาน 134.18               203.19               69.00-  -34%

ภาษีเงินได้ 33.72                34.01                 0.29-    -1%

ก าไรสุทธิ 100.46               169.18               68.71-  -41%

รายการ 2563 2562 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) % เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
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สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ : 

ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโตลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

บริการ Cloud Services บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services จำนวน 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% 

จากปีก่อน เป็นผลมาจากลูกค้าสนใจบริการ Cloud มากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วง

ปลายไตรมาส 1/2563 ทำให้ลูกค้าองค์กรต้องปรับตัว Work from home มากขึ้นการใช้บริการหรือ Service on 

Top ต่าง ๆ จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมาก และบริษัทฯมีนโยบายการขายด้วยวิธี Secure Product  

บริการ Co –Location บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 156 ล้านบาท ลดลง 51% จากปี

ก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีการ Transform ลูกค้า 3.0 (Legacy) เป็น 4.0 (Cloud)  ช่วยลูกค้าลดงบลงทุนค่าใช้จ่าย

ทรัพยากรด้านไอที โดยเปลี่ยนการลงทุนสูงในคราวเดียว มาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีม IT 

จำนวนมาก 

บริการ Internet Access บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access จำนวน 225 ล้านบาท ลดลง 32% 

จากปีก่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯจึงใช้วิธีการลดลงต้นทุนการให้บริการ Internet Access ที่

ต้องซื้อบริการจากผู้ขายรายอื่น และเน้นให้บริการ Internet Access ที่เป็นส่วนเช่ือมต่อของบริการหลัก 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

สินทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 7,284.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 906.89 ล้านบาท  จาก ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นจากมีการรับโครงการที่เป็นในส่วนของ ท่ีดิน อาคาร และการจดัประเภทสนิทรัพยส์ิน

การใช้ โดยสิทธิในการใช้สินทรัพยเ์ป็นผลมาจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี สินทรพัย์หลักส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็นเงินสด ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อยู่ท่ี 42.88 

ล้านบาท 1,027.56 ล้านบาท และ 3,673.79 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในส่วนของลูกหนี้การค้า บริษทัฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสญูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 

หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5,293.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จำนวน 812.29 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 

1 ปี อยู่ที่ 1,254 ล้านบาท และ 1,740.06 ล้านบาท ตามลำดับ 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,990.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จำนวน 94.6 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่เพิม่ขึ้นจากผลกำไรปีก่อนหน้า 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 % เปล่ียนแปลง

     สินทรัพย์หมนุเวียน 1,108.67 961.70                15%

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 6,175.37 5,415.45             14%

รวมสินทรัพย์ 7,284.04 6,377.15 14%

     หน้ีสินหมุนเวียน 3,128.82 2,238.93             40%

     หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,164.76 2,242.36             -3%

รวมหน้ีสิน 5,293.58 4,481.29 18%

     ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,990.46 1,895.86 5%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,284.04 6,377.15 14%

สินทรัพย์

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น



 

5 

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2563 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
ดำเนินการจัดตั้งทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอรเ์นต็ดาต้าเซ็นเตอร์และพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯเข้าทำธุรกรรมกับท
รัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ 
 

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2564 

จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ท่ีผ่านมาตั้งแต่ต้นป ี2563  ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตอย่าง

รุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการออกมาตรการปิดเมือง หรือ Lockdown เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้

วงจรเศรษฐกิจหยุดชะงัก แต่เนื่องจากปี 2564 หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ทำให้ในหลายประเทศสามารถ

กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนรักษา จึงทำให้ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมี

แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า  

ในส่วนของการดำเนินงานของบรษิัทฯ จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ มีการ

ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานไม่วา่จะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนตา่งๆ ทั้งต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้อัตราการทำกำไรของบริษทัดีขึ้น รวมทั้งเดินหน้าธุรกจิบนกลยุทธ์ที่เป็น Secure Market โดยเน้นการให้บริการ Cloud 

Service เป็นหลักเนื่องด้วยหลายๆองค์กรต่างค้นหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและวิธีการแบบใหม่ (New 

Normal) ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้ระบบ Cloud Computing มากยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุน Fixed Cost และเปลี่ยนมาเป็นต้นทุนท่ีแปร

ผันตามรายได้ (Variable Cost) มากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการต่อยอดธุรกิจ Cloud ไปยัง Platform Service เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการ

ขายมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็น Paperless , E-tax invoice เป็นต้น จากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มั่นใจ

ได้ว่าผลประกอบการในปี 2564 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ตั้งเป้าภาพรวมการเติบโตในปี 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

โดยดำเนินบน Secure Market เป็นหลัก 

แผนธุรกิจของบริษัท ปี 2564 

 ปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินการตามแผนธรุกิจบนกุลยุทธ์ของ Secure Market โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

1. Secure Product เป็นการเน้นการให้บริการใน Service ที่มลีูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถต่อยอดธุรกิจและตอบสนอง
ต่อความต้องการเพื่อใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯจึงได้แบ่ง Segment ของบริการเพื่อให้ง่ายต่อการ
ขายมากยิ่งข้ึน เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทฯได้มีการแบ่ง Segment เป็น 3 บริการ ได้แก่ บริการ 
Cloud Service บริการ Container as a Service และบริการ Platform as a Service  
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2. Secure Customer บริษัทได้ทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ Enterprise  SMEs และ Citizen ซึ่งจะ
ให้บริการ Platform ที่สามารถเขา้ไปเชื่อมต่อกับลูกค้าท้ัง 3 กลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร ทำให้ขยายโอกาสทางธุรกิจ และ
เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าของบริษัทฯมากยิ่งข้ึน 

 

 


