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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

ภาพรวมธุรกิจ 

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

สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุม

ตั้งแต่บริการคลาวน์และดิจิทัลเซอร์วิสการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ธุรกิจ 

บริษัทได้มุ่งเน้นการใหบริการในลักษณะโครงสรา้งพื้นฐาน Infrastructure as a Service เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญด้านไอซีทีท่ีธุรกิจไทย

สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีด้านไอซีทีมาปรับใช้ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่างมั่นใจ 

เริ่มต้นจากการใช้บริการ Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้ มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูงและตั้งอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งเป็นบริการหลักท่ีบริษัทมีความมุ่งมั่นนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้กับองค์กรต่างๆ จนปัจจุบันบริษัทถือว่าเป็นผู้นำด้านการให้บริการ 

Cloud Service เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริการให้องค์กรธุรกิจที่สนใจได้ทดสอบบระบบก่อนใช้บริการ

ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้ลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดสอบและใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทยังสามารถนำเสนอบริการ

อย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการและเหมาะกับแนวโน้มการใช้งานของ Cloud Solutions ที่มีการเติบโตอย่างรวมเร็ว โดย Gartner 

ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลกได้รายงานวาอุตสาหกรรมบริการของ Cloud จะเติบโต

แบบกาวกระโดดไปจนถึงป 2565 

ไตรมาส 1/2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อเศรฐกิจประเทศอย่างต่อเนื่องจากการระบาด

ระลอกใหม่ที่เริ่มในช่วงปลายปี 2563 บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ Secure Market โดยมุ่งเน้นการขาย Cloud service Paperless และ 

Platform service โดยจะชะลองานขายกลุ่ม Knowledge as a Service และการขาย Onetime เน้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจเทคโนโลยี

เพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าในการให้บริการเกี่ยวข้อง

กับ Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการ Data analytic platform คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์และ

ประมวลผลโดยเทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในด้านธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ และการให้บริหาร Software as a services 

(SaaS) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ Software บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องของระบบ

เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ“ e marketplace” เป็นต้น   โดยรวมแล้วธุรกิจการ

ให้บริการด้านไอซีทียังคงเป็นธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนหรือการรักษาระยะห่าง

ทางสังคม 
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สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

บริษัทและบริษัทย่อยรายได้รวม ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2564 จำนวน 410.57 ล้านบาท เติบโตลดลง 14% เมื่อเทียบจากปี

ก่อน เนื่องจากช่วงไตรมาส 1/2563 สถานการณ์เศรฐกิจยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการลดลงของ

รายได้หลักมาจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มธุรกิจ Internet Access และ Co –Location ซึ่ง

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของบริษัทในปี 2564 อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้

ต้นทุนลดลง 8% แต่ยังคงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 25% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงลดถึง 24% ส่งผลกำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 41% จากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขายมูลค่า 289.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 24 ล้านบาท 

หรือลดลง 8% สาเหตุเกิดจากต้นทุนในการให้บริการลดลง แปรผันตามรายได้ที่ลดลง รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนบริการที่มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าภายใน Data Canter เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการเช่า Co-location สำหรับวาง Server 

ของผู้ใช้บริการ มาเป็นการใช้บริการ Cloud มากขึ้น การลดต้นทุนของบริการ Internet Access ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขายของ

บริษัท รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเจรจาต่อรองราคาจากผู้ขาย เช่น ค่า License , 

Bandwidth หรือ Hardware เป็นต้น 

 

รายได้จากการขายและให้บริการ 410,570             476,092           65,522-  -14%

ต้นทุนขายและบริการ 289,117             313,592           24,475-  -8%

ก าไรข้ันต้น 121,453             162,500           41,047-  -25%

รายได้อ่ืน 13,320               360                12,960  3600%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 78,557               103,682           25,125-  -24%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 5,284                5,016              268      5%

ต้นทุนทางการเงิน 42,819               44,186            1,367-   -3%

ก าไรจากการด าเนินงาน 18,681               20,008            1,327-   -7%

ภาษีเงินได้ 4,053                9,601              5,548-   -58%

ก ำไรสุทธิ 14,628             10,407           4,221  41%

รำยกำร Q1'2564 Q1'2563 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) % เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 78.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.13 ล้านบาท หรือลดลง 

24% จากการจัดประเภทต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินมูลค่า 42.82 ล้านบาท ลดลง 1.33% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของอัตรา

ดอกเบี้ยตามระยะเวลาและสัญญา 

สัดส่วนรายได้และการเติบโตแยกตามประเภทธุรกิจ 

 

 

 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ : 

ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโตลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

บริการ Cloud Services บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services จำนวน 318.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14% 

จากปีก่อน เป็นผลมาจากลูกค้าสนใจบริการ Cloud อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส  1/2563 ทำให้ลูกค้าองค์กรต้องปรับตัว Work from home มากขึ้นการใช้บริการหรือ 

Service on Top ต่าง ๆ จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมาก และบริษัทมีนโยบายการขายด้วยวิธี Secure 

Product  
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บริการ Co –Location บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 44.83 ล้านบาท ลดลง 13.77% จาก

ปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการ Transform ลูกค้า 3.0 (Legacy) เป็น 4.0 (Cloud)  ช่วยลูกค้าลดงบลงทุนค่าใช้จ่าย

ทรัพยากรด้านไอที โดยเปลี่ยนการลงทุนสูงในคราวเดียว มาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีม IT 

จำนวนมาก 

บริการ Internet Access บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access จำนวน 44.83 ล้านบาท ลดลง 

53.65% จากปีก่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทจึงใช้วิธีการลดลงต้นทุนการให้บริการ Internet 

Access ที่ต้องซื้อบริการจากผู้ขายรายอื่น และเน้นให้บริการ Internet Access ที่เป็นส่วนเช่ือมต่อของบริการหลัก 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : ล้านบาท)  

 

 

สินทรัพย์รวม 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 7,371.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 

87.57 ล้านบาท คิดเป็น 1% โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า จำนวน 67.06 ล้านบาท จากสิ้นงวด และสินทรัพย์ที่

เกิดจากการรับโครงการระหว่างสร้าง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมที่เพ่ิมขึ้น 

 

รำยกำร 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 % เปล่ียนแปลง

     สินทรัพย์หมุนเวียน 1,166.54 1,108.67 5%

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,205.07 6,175.37 0%

รวมสินทรัพย์ 7,371.61 7,284.04 1%

     หน้ีสินหมุนเวียน 3,309.16 3,128.82 6%

     หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,057.35 2,164.76 -5%

รวมหน้ีสิน 5,366.51 5,293.58 1%

     ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,005.10 1,990.46 1%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,371.61 7,284.04 1%

สินทรัพย์

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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หนี้สินรวม 

 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 5,366.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 

72.93 ล้านบาท คิดเป็น 1% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 150.06 ล้านบาท จาก

สิ้นงวด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่เพิ่มสูงขึ้น และเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2,005.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 14.64 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรปี 2563 

 

 


