


 

1 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 3/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

ภำพรวมธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร 

ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุม

ตั้งแต่บริกำรคลำวด์และดิจิทัลเซอร์วิสกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพส ำหรับธุรกิจ 

บริษัทได้มุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะโครงสรำ้งพื้นฐำน Infrastructure as a Service เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญด้ำนไอซีทีท่ีธุรกิจไทย

สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและบริหำรจัดกำรต้นทุนในธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

เพื่อเป็นกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนไอซีทีมำปรับใช้ภำยในองค์กรให้สอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่ำงมั่นใจ 

เริ่มต้นจำกกำรใช้บริกำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้ มำตรฐำนระดับสำกล มีควำมปลอดภัยสูงและตั้งอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งเป็นบริกำรหลักท่ีบริษัทมีควำมมุ่งมั่นน ำเสนอเป็นทำงเลือกใหม่ให้กับองค์กรต่ำงๆ จนปัจจุบันบริษัทถือว่ำเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำร 

Cloud Service เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริกำรให้องค์กรธุรกิจที่สนใจได้ทดสอบระบบก่อนใช้บริกำรซึง่

ได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้ลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำทดสอบและใช้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและบริษัทยังสำมำรถน ำเสนอบริกำรอย่ำง

อื่นเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรและเหมำะกับแนวโน้มกำรใช้งำนของ Cloud Solutions ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย Gartner ซึ่ง

เป็นบริษัทวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศช้ันน ำของโลกได้รำยงำนอุตสำหกรรมบริกำรของ Cloud จะเติบโตแบบ

ก้ำวกระโดดไปจนถึงปี 2565 

ภำพรวมของบริษัทในไตรมำส 3/2564   

1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ยังมีควำมต่อเนื่องจำกกำรล็อกดำวน์ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยจำกช่วงเวลำเดียวของปีก่อนชะลอตัว ฝ่ำยบริหำรยังต้องประเมิน
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด โดยยังเน้นใช้กลยุทธ์ Secure Market มุ่งเน้นกำรขำย Cloud service Paperless และ 
Platform service เป็นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้ำที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้เทคโนโลยีมำช่วยเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันธุรกิจ  

2. บริษัทได้เข้ำถือหน่วยทรัสต์ INETREIT ในสัดส่วน 25% และเข้ำท ำธุรกรรมขำยทรัพย์สินของโครงกำร INET-IDC3 เฟส 1 ที่ 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รวมถึงด ำเนินกำรเช่ำทรัพย์ที่ขำยให้แก่กองทรัสต์กลับมำด ำเนินธุรกิจ  ในระยะเวลำ 24 ปี 4 เดือน  
29 วัน สิ้นสุดสัญญำวันท่ี 31 ธันวำคม 2588  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3/2564   

บริษัทและบริษัทย่อยรำยได้รวม ณ สิ้นงวด 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 531.65 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้น 18.58% เมื่อเทียบจำกปีก่อน 

เนื่องจำกช่วงไตรมำส 3/2563 กลุ่มลูกค้ำที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้เทคโนโลยีมำช่วยเสริมควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันธุรกิจในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยบริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนขำยจำกกำรบริหำรต้นทุนภำยในได้ดี

ขึ้น ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น 64.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงคิดเป็น 7.96% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 

2/2564 จำกกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันรวมทั้งปรับโครงสร้ำงต้นทุนพนักงำน ส่งผล

บริษัทมีก ำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมำส 3/2563  

 

สัดส่วนรำยได้และกำรเติบโตแยกตำมประเภทธุรกิจ 
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รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ  

ภำพรวมรำยได้แยกตำมประเภทธรุกิจรำยไดเ้ติบโตขึ้น 18.56% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ เติบโตขึ้น 34.59% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน 

บริกำร Cloud Services บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Cloud Services จ ำนวน 405.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 37.74% จำกปีก่อน 

เป็นผลมำจำกลูกค้ำมีกำรปรับตัวโดยน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้กับกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มมำกข้ึน รวมถึงเติบโตจำกกำรขยำยธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท ำให้ใช้บริกำร Cloud Services ของบริษัทเพ่ิมมำกข้ึน 

บริกำร Co –Location บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Co-Location จ ำนวน 61.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 84.96% จำกปีก่อน ซึ่งเป็น

กำรเติบโตตำมรำยได้ที่บริกำร Co-Location ที ่INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี 

บริกำร Internet Access บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร Internet Access จ ำนวน 24.13 ล้ำนบำท ลดลง 16.10% จำกปีก่อน 

เนื่องจำกเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทในกำรลดต้นทุนกำรให้บริกำร Internet Access ที่ต้องซื้อบริกำรจำกผู้ขำยรำยอื่น และเป็น

ธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง โดยบริษัทเน้นให้บริกำร Internet Access ที่เป็นส่วนเช่ือมต่อของบริกำรหลักของบริษัทเท่ำนั้น 

ต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยมูลค่ำ 304.68 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 22.14 ล้ำน

บำท หรือลดลง 6.78% สำเหตุเกิดจำกบริษัทมีรำยได้จำกบริกำร Cloud Services เพิ่มมำกขึ้นท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำร

ต้นทุนบริกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรลดต้นทุนของบริกำร Internet Access ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรขำยของบริษัท  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินมูลค่ำ 113.97 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  149.44 % เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ำภำยหลังจำกกำรเข้ำ

ท ำธุรกรรมกับกองทรัสต์บริษัทได้มีจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำว และจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพื่อปลดภำระ

ผูกพัน ท ำให้ส่วนของดอกเบี้ยบำงส่วนลดลงไปแล้วก็ตำม แต่บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำทรัพย์สินเพื่อกำรด ำเนินกำรกับกองทรัสต์ ค่ำเช่ำ

ดังกล่ำวตำมมำตรฐำนบัญชีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 (TFRS16) ท ำให้บริษัทต้องรับรู้ค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นต้นทุนทำง

กำรเงิน 

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิมูลค่ำ 102.26 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  97.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกธุรกรรมจัดตั้งกองทรัสต์ส่งผล

ในทำงบัญชีท ำให้เกิดผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีกับฐำนภำษีของหนี้สิน ส่งผลให้ Defer Tax มีผลเป็นบวก โดยมีกำรโอนกลับ

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เป็นรำยได้ภำษีเงินได้ จำกธุรกรรมกำรจ่ำยปิดสัญญำเช่ำทำงกำรเงินล่วงหน้ำ  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

 

สินทรัพย์รวม 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 9,461.79 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึ้น

จ ำนวน 2,178.07 ล้ำนบำท คิดเป็น 29.90% โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรลงทุนในกองทรัสต์ 25% คิดเป็นมูลค่ำ 825 ล้ำนบำท  และส่วน

ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อสินทรัพย์เพื่อลงทุนของกิจกำร และกำรพัฒนำโครงกำรทำงด้ำน 

Platform 

หนี้สินรวม 

 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 7,344.13 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 

2,050.88 ล้ำนบำท คิดเป็น 38.75% โดยผลจำกกำรขำยทรัพย์เข้ำกองทรัสต์ มีผลท ำให้หนี้สินทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น มูลค่ำ 3,726 ล้ำน

บำท โดยต้องรับรู้เป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 (TFRS16)  ทั้งนี้บริษัทได้มีจ่ำย

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำว และจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพื่อปลดภำระผูกพัน ท ำให้ส่วนของหนี้สินบำงส่วน

ลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 2,117.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

จ ำนวน 127.19 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกผลก ำไรปี 2563 และก ำไรส ำหรับงวดไตรมำส 1 และ 2 ของปี 2654 


