
 

ที ่INET ACC. 007/2563 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

 
เรื่อง      ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
 
เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย       1. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563        
                  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1 ชุด 
 
              บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ส าหรับไตรมาสที่1 ปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
   โดยผลด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 10.41 ล้าน
บาท  บริษัทฯขออธิบายถึงสาเหตุของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("บริษัท") ส าหรับไตรมาสที่ 1 ป ี
2563 โดยมีรายละเอียดตามแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
       
                              (นางมรกต กุลธรรมโยธิน)  
                                   กรรมการผู้จัดการ 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 1/2563 

ภำพรวมธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร 
ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัท
ครอบคลุมตั้งแต่บริกำรคลำวน์และดิจิทัลเซอร์วิส กำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อม
อุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ส ำหรับธุรกิจ 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพำะกับกำรท่องเที่ยว
และกำรส่งออก รวมถึงมีกำรประกำศมำตรกำรต่ำงๆ ขึ้นมำเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทบเป็นกว้ำงในหลำย
อุตสำหกรรม ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำร์ดังกล่ำว แต่ได้รับผลกระทบ
ทำงอ้อมจำกอุตสำหกรรมอื่นๆ ในช่วงระยะสั้น และจำกกระแสกำร Work from home ในช่วงปลำยไตรมำส 1/2563 ส่งผลใหทุ้ก
คนจึงต้องเร่งปรับตัวใช้ online อย่ำงจริงจังและรวดเร็ว อำทิ “work from home” “Food delivery” “ e marketplace”  
เป็นต้น   โดยรวมแล้วธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทียังคงเป็นธุรกิจที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องมีมำตรกำรปิดเมือง
บำงส่วนหรือกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2563 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมจ ำนวน 476.43 ลำ้นบำทเติบโตลดลง 2.57% เมื่อเทียบจำกปีก่อน แต่เมื่อพิจำรณำจำก
รำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยไตรมำส 1/2563 บริษัทยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น 3.77% เมื่อเทียบจำกปีก่อน ในขณะที่บริษัทมี
อัตรำก ำไรขั้นต้น 34.13% จำกกำรบริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น และบริษัทมีก ำไรสุทธิ 10.41 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 
เป็นผลมำจำกไม่มีขำยกำรเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย ในขณะเดียวกันบริษัทสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำเพิ่มขึ้นจำก 3,004 รำย ใน
ปี 2562 เป็น 3,212 รำย ในไตรมำส 1/2563  

ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รำยกำร ไตรมำส 1/2562 ไตรมำส 1/2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) % เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 458.78  476.09  17.31 3.77% 
ต้นทุนขำยและบริกำร (355.60) (313.59) 42.01 -11.81% 
ก ำไรขั้นต้น 103.18  162.50  59.32 57.49% 
รำยได้อื่น 30.23  0.36  (29.87) -98.81% 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (78.61) (103.68) (25.08) 31.90% 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 1.51  5.02  3.51 232.41% 



รำยกำร ไตรมำส 1/2562 ไตรมำส 1/2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) % เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (18.27) (44.19) (25.92) 141.85% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 38.04  20.01  (18.03) -47.40% 
ภำษีเงินได ้ (4.57) (9.60) (5.03) 110.09% 
ก ำไรสุทธิ 33.47  10.41  (23.06) -68.90% 

 
 

สัดส่วนรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ 

 
 
รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ : 
ภำพรวมรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจเติบโต 3.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำรเติบโตของรำยได้ดังกล่ำวมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวน
ฐำนลูกค้ำของบริษัท 

บริกำร Cloud Services เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยใต้มำตรฐำน
ควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Cloud Services จ ำนวน 
317.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 44.63% จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกลูกค้ำสนใจบริกำร Cloud มำกขึ้นเนื่องจำกมำตรกำร
ปิดเมืองช่ัวครำวและมำตรกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม ท ำให้ลูกค้ำองค์กรต้องปรับตัว Work from home มำกขึ้น
กำรใช้บริกำรหรือ Service on Top ต่ำงๆ จึงตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในขณะนี้เป็นอย่ำงมำก 

บริกำร Co –Location บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Co-Location จ ำนวน 46.68 ล้ำนบำท ลดลง 27.81% 
จำกปีก่อน เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้ำหำกเป็นบริกำร Co-Location ลูกค้ำจะใช้เวลำในกำร
ตัดสินใจค่อนข้ำงนำนในกำรน ำระบบและอุปกรณ์มำฝำกไว้กับบริษัท  
บริกำร Internet Access บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Internet Access จ ำนวน 96.72 ล้ำนบำท ลดลง 
6.30% จำกปีก่อน  

 
 
 



งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,702.78 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 เพิ่มขึ้น 5.11% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจำกกำร

ปรับปรุงมำตรำ TFRS 16 ท ำให้บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มเข้ำมำในไตรมำส 1/2563 มหีนี้สินรวม 4,796.52 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 7.04% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจำกกำรปรับปรุงมำตรำ TFRS 16 ท ำให้บริษัทต้องรับรู้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มเข้ำมำใน
ไตรมำส 1/2563 รวมถึงมีกำรจัดหำแหล่งเงินเพื่อเสริมสภำพคล่องและส ำรองค่ำใช้จ่ำยที่ได้ลงทุนไปแล้วเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กำรลงทุนเดิมและรำยได้ที่เกิดขึ้น  

รำยกำร 31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2563 % เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย ์

     สินทรัพย์หมนเุวียน 961.29 949.34 -1.24% 

     สินทรัพย์ไม่หมนเุวียน 5,415.45 5,753.45 6.24% 

รวมสินทรัพย ์ 6,376.74 6,702.78 5.11% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

     หนี้สินหมุนเวียน 2,238.52 2,242.80 0.19% 

     หนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,242.36 2,553.72 13.89% 

     ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,895.86 1,906.26 0.55% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,376.74 6,702.78 5.11% 
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