
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3/2563 

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบ
วงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของ
บริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการคลาวน์และดิจิทัลเซอร์วิส การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ  การให้บริการศูนย์
ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะกับการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก รวมถึงมีการประกาศมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้าง
ในหลายอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะสั้น และจากกระแสการ Work from home ในช่วงปลายไตรมาส 
1/2563 ส่งผลให้ทุกคนจึงต้องเร่งปรับตัวใช้ online อย่างจริงจังและรวดเร็ว อาทิ “work from home” “Food delivery” 
“ e marketplace” เป็นต้น   โดยรวมแล้วธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทียังคงเป็นธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทย
ยังต้องมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนหรือการรักษาระยะห่างทางสังคม 

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้รวมจำนวน 448.44 ล้านบาท เติบโตลดลง 6% เมื่อเทียบจากปีก่อน แต่บริษัทมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง 14% ส่งผลให้บริษัทอัตรากำไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น 105% และกำไรสุทธิเพิ่มขึน้
36% (การคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น ข้างต้นไม่รวมกำไรขั้นต้นของบริษัทร่วม พิกซาเมด จำกัด  เนื่องจากเป็นกำไรพิเศษที่ได้มา
จากการลงทุนซื้อกิจการ ตามหมายเหตุประกอบงบข้อที่ 14) 

ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 448.44 477.88 -29.45 -6%

ต้นทุนขายและบริการ -447.71 -322.21 125.50 39%

ก าไรข้ันต้น 121.69 156.91 -35.22 -22%

รายได้อ่ืน 7.58 1.85 5.73 311%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -22.52 -58.18 -35.66 -61%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 33.98 1.21 32.77 2706%

ต้นทุนทางการเงิน -45.69 -24.99 20.70 83%

ก าไรจากการด าเนินงาน 75.89 41.51 34.38 83%

ภาษีเงินได้ -12.42 -37.00 -24.59 -66%

ก าไรสุทธิ 51.83 17.92 33.91 189%

รายการ ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) % เพ่ิมข้ึน (ลดลง)



สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

 
 
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ : 
ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโตลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

บริการ Cloud Services เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services 
จำนวน 344.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน เป็นผลมาจากลูกค้าสนใจบริการ Cloud มากขึ้น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ทำให้ลูกค้าองค์กรต้องปรับตัว 
Work from home มากขึ้นการใช้บริการหรือ Service on Top ต่าง ๆ จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมาก 

บริการ Co –Location บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 33.05 ล้านบาท ลดลง 42% 
จากปีก่อน เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าหากเป็นบริการ Co-Location ลูกค้าจะใช้เวลาในการ
ตัดสินใจค่อนข้างนานในการนำระบบและอุปกรณ์มาฝากไว้กับบริษัท  
 
บริการ Internet Access บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access จำนวน 53.92 ล้านบาท ลดลง 
31% จากปีก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบแสดงฐานะการเงิน 
 

บริษัทมีสินทรัพยร์วม 7,126.95 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ทำให้บริษัทต้องรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใช้เพิ่มเขา้มาในไตรมาส 3/2563 มี
หนี้สินรวม 5,163.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 % เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS 16 ทำให้บริษัทต้องรับรู้หนีส้ินตามสัญญาเช่าเพิม่เข้ามาในไตรมาส 3/2563 รวมถึงมีการจัดหาแหล่งเงินเพื่อเสริมสภาพ
คล่องและสำรองค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไปแล้วเพิ่มขึ้น เพื่อใหส้อดคล้องการลงทุนเดิมและรายได้ที่เกิดขึน้ 

 

รายการ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 % เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย ์

     สินทรัพย์หมนุเวียน 1,008.43 961.29 5% 

     สินทรัพย์ไม่หมนเุวียน 6,118.52 5,415.45 13% 

รวมสินทรัพย ์ 7,126.95 6,376.74 12% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

     หนี้สินหมุนเวียน 2,931.63 2,238.52 31% 

     หนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,231.56 2,242.36 0% 

รวมหนี้สิน 5,163.18 4,480.88 15% 

     ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,963.76 1,895.86 4% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

7,126.95 6,376.74 12% 

 
 
 


