ข้ อมูลสรุ ป (executive summary)
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 27, 30 กันยายน, 1 ตุลาคม 2562)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ: ผู้ให้ บริ การก่อสร้ างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบารุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 146,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 26.07 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

1.
2.
3.
4.

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ผู้มีอปุ การคุณของบริษัทฯ
นักลงทุนสถาบัน
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
รวม

จานวนหุ้น
14,600,000
16,900,000
1,850,000
112,650,000
146,000,000

ร้ อยละ
10.00
11.58
1.27
77.15
100.00

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย: รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: 2.69 บาท/หุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย:
392,740,000 บาท
มูลค่ าที่ตราไว้ (par):
0.50 บาท/หุ้น
มูลค่ าตามราคาบัญชี (book value): 0.62 บาท/หุ้น ณ งบการเงินสาหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ คานวณจาก
จานวนหุ้นสามัญหลังเสนอขาย จานวน 560,000,000 หุ้น
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายื่นคาขออนุญาตต่ อสานักงานจนถึงช่ วงเสนอขาย: ไม่มี
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :
- พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (P/E Ratio) และสภาวะการซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.69 บาท คิดเป็ นอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 13.70 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากกาไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้ อนหลัง (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 109.95 ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้น
สามัญทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 560 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จะได้ กาไรสุทธิต่อ
หุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.20 บาท

- อัตราส่วน P/E ที่เสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้ อยละ 14.27 จากอัตราส่วน P/E ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเลือกบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่ให้ บริ การก่อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่ น
ก่อสร้ างศูนย์ข้อมูล, เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมถึงระบบโครงข่าย เป็ นต้ น จานวน 5 บริ ษัท ได้ แก่ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี,
บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ , บมจ. อินเตอร์ ลิ ้งค์ เทเลคอม, บมจ. สามารถเทลคอม และ บมจ. อินฟอร์ เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ท
เวิร์คส จากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 หรื อระยะเวลา 30 วันทาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อัตราส่วน P/E เท่ากับ 15.98 เท่า (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
- เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะคล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้

บริษัทเทียบเคียง
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี
บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์
ซิสเต็มส์ โซลูชนั่

ตัวย่อ
หลักทรัพย์
AIT
CSS

บมจ. อินเตอร์ ลิ ้งค์ เทเลคอม

ITEL

บมจ. สามารถเทลคอม

SAMTEL

บริษัท อินฟอร์ เมชัน่ แอนด์
คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส
จากัด (มหาชน)

ICN

SET

ราคาเฉลี่ย
(บาท)*
22.35

P/E เฉลีย่
(เท่า)
16.89

SET

1.57

17.55

mai

3.40

21.72

SET

9.96

13.67

mai

1.73

10.05

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสรุป

ตลาดรอง

ออกแบบ ให้ คาปรึกษา และรับเหมาติดตังระบบเครื
้
อข่าย
และระบบสื่อสารครบวงจร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมและระบบ
ป้องกันไฟลาม รวมทังให้
้ บริการงานด้ านบารุงรักษาระบบ
โทรคมนาคม และการประสานงานด้ านอื่นๆ และเป็ นตัวแทน
จัดจาหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ระบบงานไฟฟ้า
ให้ เช่าโครงข่ายใยแก้ วนาแสงและพื ้นที่ศนู ย์ข้อมูล และ
บริการออกแบบ ก่อสร้ าง และรับเหมาโครงการสื่อสาร
สัญญาณโทรคมนาคม
ให้ คาปรึกษา รับเหมาออกแบบติดตังระบบครบวงจร
้
บริการ
เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงทังทางสายและไร้
้
สาย รวมถึง
บริการแอปพลิเคชัน่ สนับสนุนด้ านธุรกิจ และดาเนินงาน
ICT แบบ outsource
ให้ บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงจาหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท
และบารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ค่ าเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง

15.98

ที่มา : ข้อมูลจาก SETSMART โดยคานวณในช่วงระยะเวลา 30 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562
หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ซึ่งคานวณโดยใช้มูลค่าการซื ้อขายหารด้วยปริ มาณการซื ้อขาย

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ติด silent period: จานวน 30,150,000 หุ้น คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5.38 ของจานวน
หุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นจานวนดังกล่าวสมัครใจที่จะทา
ข้ อตกลงที่จะห้ ามขายหุ้นตามแนวทางของหลักเกณฑ์ silent period ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยจะห้ ามขายหุ้นภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบั จากวันที่ห้ นุ ของบริษัทฯ เริ่มทาการซื ้อขาย โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ จานวนร้ อยละ
25 และสามารถขายหุ้นส่วนทีเ่ หลืออีกร้ อยละ 75 เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี ”
ตลาดรอง:
mai

หมวดธุรกิจ (sector):
เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / เทคโนโลยี
Profit test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
1) เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจ/1 ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1) โครงการก่อสร้ างโครงการท่อร้ อยสายสื่อสารลงใต้ ดิน
ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ 2
1.2) โครงการวางระบบเครื อข่ายและอุปกรณ์ WiFi
(โครงการ Google Station)
2) เพิม่ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
รวม
หมายเหตุ : /1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ มในส่วน 2.2.6 โครงการในอนาคต

จานวนเงินทีใ่ ช้ โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาการใช้ เงินโดยประมาณ

200.00

ภายในปี 2563

150.00

ภายในปี 2563

24.63
374.63

ภายในปี 2563

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหัก
เงินทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่
กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ
ในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั ้งเป็ นบริษัทจากัดในปี 2549 ด้ วยทุนแรกเริ่ มจานวน 1 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ก่อสร้ างศูนย์ข้อมูล ต่อมาในปี 2561 ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 207 ล้ านบาท ซึ่งให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสามารถแบ่งการให้ บริ การของบริ ษัทฯ เป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ (1) ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Data Center & Information Technology Infrastructure) (2) ธุ รกิ จโครงสร้ างพื น้ ฐานและโครงข่ ายโทรคมนาคม
(Telecommunication Infrastructure) และ (3) ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ (Maintenance and Service) ด้ านศูนย์ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดสรุปดังนี ้
1. ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology Infrastructure)
1.1 งานก่ อสร้ างศู น ย์ ข้ อมู ล (ศู นย์ Data Center) : บริ ษั ทฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จก่ อสร้ างศู น ย์ Data Center และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้ วย
ประสบการณ์ กว่า 13 ปี มีทีมงานที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญตั ้งแต่การสารวจ ออกแบบ ก่อสร้ าง รวมถึงติดตั ้งระบบและอุปกรณ์ ภายในศูนย์
ข้ อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทังโครงการ
้
(Turnkey) เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่ม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี ้ การให้ บริ การมีทงแบบก่
ั้
อสร้ างอาคาร Data Center ใหม่
(Greenfield Project) และแบบปรั บปรุ งพื น้ ที่ ภายในอาคาร (Renovation Project) ซึ่งจะต้ องอาศัยประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะด้ าน

เนื่องจากศูนย์ Data Center ต้ องสามารถรองรับการใช้ งานของลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากห้ องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป ทัง้ ในด้ านโครงสร้ างอาคาร ระบบทาความเย็น ระบบพลังงานสารอง ระบบรั กษาความปลอดภัย เป็ นต้ น ตัวอย่างผลงานที่สาคัญ เช่ น
โครงการก่อสร้ างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center) จังหวัดปทุมธานี เป็ นต้ น
1.2 งานก่อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) : งานก่อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นงานติดตั ้งอุปกรณ์ และเชื่อมต่อระบบ
ต่างๆ ในพืน้ ที่โครงการ ทังระบบการสื
้
่อสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น เพื่อให้ การทางานของทุกระบบมีความ
เชื่อมต่อและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้ บริการครอบคลุมตั ้งแต่ขนตอนการออกแบบ
ั้
การวางระบบ การติดตั ้งอุปกรณ์ และการ
เดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ ภายในโครงการ ตัวอย่างที่สาคัญ เช่น โครงการการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดย
ทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมในพื น้ ที่ ช ายขอบ หรื อ โครงการ USO (Phase 1) ของส านั ก งาน กสทช. ส าหรั บ พื น้ ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้ น
2. ธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure)
โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สิ่งก่อสร้ างที่ช่วยให้ เครื อข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ ระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ งาน เช่น เสา
สัญญาณ ชุมสาย เคเบิลใยแก้ วนาแสง เป็ นต้ น โดยโครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถเข้ าถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ ของ
ตัวเองเช่น โทรศัพท์พืน้ ฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ โมเด็มอินเทอร์ เน็ต ซึ่งการออกแบบและก่อสร้ างจาเป็ นต้ องใช้ ความชานาญเฉพาะด้ าน ทัง้ นี ้
ธุรกิจก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
2.1 งานติดตัง้ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม : บริ ษัทฯ ให้ บริ การติดตัง้ เสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ให้ กับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม (Operator) ในประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึ่งบริษัทฯ
ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่รับงานผ่านจากผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) จากนันบริ
้ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้รับเหมารายย่อยเป็ น
ผู้ดาเนินการติดตั ้งโดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็ นผู้ดแู ลและควบคุมการติดตั ้งตลอดระยะเวลาเพื่อให้ งานมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่
ผู้ว่าจ้ างตามกาหนดเวลา
2.2 งานติดตั ้งระบบโครงข่ายสาย : ระบบโครงข่ายสาย เป็ นระบบการติดต่อสื่อสารโดยการรับส่งข้ อมูลผ่านตัวกลางที่เป็ นสายสัญญาณ เช่น สาย
เคเบิลใยแก้ วนาแสง (Fiber Optic) โดยบริ ษัทฯ ให้ บริ การติดตั ้งระบบโครงข่ายสาย ตั ้งแต่การสารวจ ออกแบบ ไปจนถึงการติดตัง้ สายสัญญาณ
พร้ อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะเชื่อมต่อสายสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้ แก่ เสาสัญญาณ
หรื อสถานีต้นทาง หรื อชุมสาย หรื อ Node เป็ นต้ น
3. ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ (Maintenance and Service)
บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การบารุงรักษาโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การให้ บริ การจะมีทีมวิศวกรของบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ให้ บริ การซ่อมบารุงเป็ นหลัก โดยเน้ นรับงานบริ การและซ่อมบารุงจากลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการให้ บริการในลักษณะ (1) การ
ให้ บริการบารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance : เป็ นการให้ บริการเข้ าตรวจสอบระบบต่างๆ ที่กาหนดตามจานวนและระยะเวลาที่ตกลงกันเพื่อ
ป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของระบบ และ (2) การให้ บริ การบารุ งรักษาแบบ Corrective Maintenance : เป็ นการให้ บริ การ
บารุงรักษาแบบการเข้ าไปซ่อมแซมเป็ นครัง้ คราวตามที่ลกู ค้ าต้ องการบารุงรักษา โดยบริ ษัทฯ มีทีมงานประจาทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อรองรับ
ความต้ องการจากลูกค้ าได้ ทนั ที

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้

ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ก่อนการกระจายหุ้น
จานวน
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ครอบครัวพุกกะณะสุต
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กลุ
นางสาวณัฐพิชา เหล่าบุญชัย
นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร
นายรุจโรจ วัยวุฒิ
นางสาวสุกญ
ั ญา มูลรัตน์
นายอานนท์ เจียกเจิม
นายประธาน รพีพงศ์พรรณ
นางสาวสาวรส คามจังหาร
อื่นๆ
ประชาชนทัว่ ไป (IPO)
รวม

212,850,000
62,700,000
24,000,000
21,450,000
13,200,000
9,000,000
8,000,000
8,000,000
7,000,000
6,600,000
6,600,000
34,600,000
414,000,000

51.41
15.14
5.80
5.18
3.19
2.17
1.93
1.93
1.69
1.59
1.59
8.37
100.00

หลังการกระจายหุ้น
จานวน
สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
212,850,000
62,700,000
24,000,000
21,450,000
13,200,000
9,000,000
8,000,000
8,000,000
7,000,000
6,600,000
6,600,000
34,600,000
146,000,000
560,000,000

38.01
11.20
4.29
3.83
2.36
1.61
1.43
1.43
1.25
1.18
1.18
6.16
26.07
100.00

สัดส่ วนรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท ตั ้งแต่ปี 2559 - ปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ธุรกิจ
1) ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
3) ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ
รวมรายได้ หลัก
รายได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
329.76
73.06
118.74
26.31
2.30
0.51
450.32
99.88
0.56
0.12
451.36
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
406.03
76.57
800.03
79.44
120.39
22.70
194.86
19.35
2.88
0.54
5.69
0.56
529.30
99.81 1,000.58
99.35
0.99
0.19
6.54
0.65
530.29
100.00 1,007.12
100.00

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ธุรกิจ
1) ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
3) ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ
รวมรายได้ หลัก
รายได้ อื่น
รวมรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2561
30 มิถนุ ายน 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
388.10
85.74
505.52
87.51
60.97
13.47
58.97
10.21
3.03
0.67
12.31
2.13
452.10
99.88
576.80
99.85
0.56
0.12
0.88
0.15
452.66
100.00
577.68
100.00

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการ 8 ท่านดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กลุ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
4. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริหารโครงการ/บริการ
5. นายวิเชียร เจียกเจิม
กรรมการ
6. นายเกษม เตไชยา
กรรมการ
7. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวลลิตา หงษ์ รัตนวงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาววรางคณา เตไชยา ทาหน้ าที่เป็ นรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO) และดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทฯ ในบทบาทการเป็ นผู้รับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักมาโดยตลอด ทาให้ รายได้ จากการดาเนินงานส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ มาจากผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม TRUE ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ในลักษณะเป็ นคู่ค้า
และพันธมิตรในการทาธุรกิจกันมานาน โดยรายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มา
จากกลุ่ม TRUE คิดเป็ นร้ อยละ 83.58 ร้ อยละ 97.18 ร้ อยละ 96.20 และร้ อยละ 90.49 ตามลาดับ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าว และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลการดาเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการลดการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ ทัง้ ในระยะสั ้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายฐาน

ลูกค้ า ขยายการดาเนินงานให้ มีลักษณะเป็ น one-stop service และลดการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดรายหนึ่ง เช่น 1) การตั ้งเป้าหมายในการ
รับงานจากลูกค้ ารายใหม่เพิ่มขึ ้นทุกปี อย่างน้ อย 3 รายต่อปี เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าออกไปให้ บริษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง; 2) การ
ขยายขอบเขตงานให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ า นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ เป็ น
ต้ น; 3) เน้ นการให้ บริ การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ โครงข่ายและ Data Center กับเจ้ าของโครงการที่บริ ษัทฯ เคยให้ บริ การหรื อลูกค้ า
ใหม่ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ ประจา (recurring income) มากขึ ้น และ 4) ในอนาคตหากบริ ษัทฯ ยกระดับเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ จะ
เข้ าประมูลงานจากภาครัฐหรื อเจ้ าของโครงการโดยตรง ซึง่ บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายและแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลูกค้ า
รายใดรายหนึ่งได้ ในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องอาศัยบุคลากรหลายส่วนเพื่อรับและดาเนินโครงการให้ แล้ วเสร็ จ ได้ แก่ ผู้บริ หารของบริษัทฯ วิศวกรผู้คุมงานของ
บริษัทฯ และผู้รับเหมารายย่อย ซึง่ บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงบุคลากรดังกล่าว
1.2.1 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการและเป็ นผู้ก่อตัง้ บริ ษัทฯ และทีมผู้บริ หารที่เป็ นกลุ่มที่ร่วม
ก่อตั ้งบริ ษัทฯ ล้ วนเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญในการก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลมีประสบการณ์ ในการก่อสร้ างระบบโครงข่ายต่างๆ และเป็ นผู้
ที่ร้ ูจักและมีความสัมพันธ์ อันดีกับผู้ว่าจ้ างหรื อผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสเข้ าประมูลงานและได้ รับงานที่มี
มูลค่าสูง ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผู้บริ หารดังกล่าว อาจทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับงานที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายได้ และผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการมากว่า 13 ปี สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ ามา
โดยตลอด ทาให้ ผ้ ูรับเหมาหลักให้ โอกาสในการให้ บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประมูลงานเกือบทุกครัง้ ทาให้ การพึ่งพิงในส่วนการได้ รับงานจาก
Connection ของผู้บริหารลดน้ อยลง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนสืบทอดตาแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ซึง่ มีการกาหนดคุณสมบัติ
และความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ ค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหารที่เหมาะสม เป็ น
การจูงใจให้ ผ้ บู ริหารร่วมงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว
1.2.2 ผู้รับเหมารายย่อย : บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้รับเหมารายย่อย (Sub-Contractor) ในการดาเนินโครงการที่ได้ รับจากผู้รับเหมาหลัก หาก
ผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามคุณภาพและระยะเวลาที่กาหนด จะทาให้ ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบริษัทฯ ที่
มีต่อผู้ว่าจ้ าง/ผู้รับเหมาหลัก เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษั ทฯ มีคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อยจากรายชื่อใน
Approved Vendor List ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการทางานผู้รับเหมารายย่อยในหลายๆด้ าน รวมถึงความพร้ อมด้ านการจัดหาแรงงาน
มาดาเนินโครงการ ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจจะได้ รับผลกระทบ
จากการขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่า ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อต้ นทุนโครงการและอัตรากาไรขันต้
้ นของบริษัทฯ ได้
1.2.3 วิศวกรผู้ควบคุมงาน : ผู้ที่ควบคุมดูแลการทางานของผู้รับเหมารายย่อยให้ ได้ งานที่มีคุณภาพให้ ตรงตามกาหนดเวลา ซึ่งมีผลต่อ
การส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ทาให้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารจัดการบุคลากรที่สามารถทางานให้ กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และรักษาบุคลากรดังกล่าวให้ ทางานกับบริ ษัทฯ ในระยะยาว โดย 1) พัฒนาความรู้ ความสามารถ กระบวนการทางานให้ แก่พนักงาน
โดยให้ สามารถปรับตัวและปรับการทางานให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม; 2) ปรับเพิ่มจานวนพนักงาน
ส่วนนี ้ให้ เหมาะกับปริ มาณงานที่รับมอบหมาย; 3) ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นแรงจูงใจให้ วิศวกร (ฝ่ ายบริ หารโครงการ) เพิ่มเติมจากเงินเดือน
และโบนัสปกติ ซึ่งจะได้ รับเมื่อมีการส่งมอบงานและได้ รับชาระค่าว่าจ้ างจากผู้ว่าจ้ างแล้ ว เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางานและกระตุ้นให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนด
1.3 ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมูลงานของบริษัทฯ

โครงการที่บริษัทฯ ได้ รับมอบหมายจากลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ทา
ให้ ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยที่อาจส่งผลต่อโครงการประเภทดังกล่าวมีความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรื อเพิ่มขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา และอาจ
ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ได้ จากการดาเนินการโครงการข้ างต้ นไม่สม่าเสมอ เช่น ความล่าช้ าหรื อความไม่ต่อเนื่องของการ
ด าเนิ นธุ รกิ จตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี , การเปลี่ ยนแปลงแผนการลงทุ นขยายหรื อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ ายของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม, ภาวะเศรษฐกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็ นต้ น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ ติดตามการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติหรื อแผนการลงทุนของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถวางแผนงานและรับงานโครงการ
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ประเภทอื่นมาเสริ มเพื่อช่วยให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีความสม่าเสมอมากขึ ้น บริ ษัทฯ ยังติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการให้ บริ การดูแลบารุ งรักษาโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด และไม่กระทบต่อผู้ใช้ บริ การ ดังนัน้ งานในส่วนนี ้จึงเป็ นส่วนที่ช่วยให้ บ ริษัทฯ มี
รายได้ ที่สม่าเสมอมากขึ ้น
1.4 ความเสี่ยงจากรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ
บริ ษัทฯ มีการรับรู้รายได้ ของงานโครงการตามขันความส
้
าเร็ จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งอ้ างอิงจากอัตราส่วนของต้ นทุน
ก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ งของงานที่ทาเสร็จเทียบกับประมาณการต้ นทุนงานทังหมด
้
ซึง่ โดยทัว่ ไปอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่สอดคล้ องกับงวดการ
เรี ยกเก็บเงิน/ชาระเงินตามสัญญาซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็ นงวดๆ ทาให้ เกิดรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ ซึ่งบริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคล่องและความเสี่ยงจากการที่จะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม ประชุมร่ วมกับลูกค้ า รวมถึงการรายงานความคืบหน้ าทังในส่
้ วนของขันตอน
้
ความสาเร็จของโครงการ การเรี ยกเก็บเงิน และการชาระเงินของลูกค้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ สามารถเก็บเงินได้ ตามสัญญา นอกจากนี ้
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเรื่ องการเก็บเงินจากลูกค้ าไม่ได้ หรื อลูกค้ ายกเลิกโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว ประกอบกับลูกค้ า
ส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯ ได้ ทางานร่ วมกันมาเป็ นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง และบริ ษัทฯ ก็เป็ นผู้ให้ บริ การรับเหมา
ก่อสร้ างและติดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญและได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า และมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกันมาโดย
ตลอด จึงมีความเป็ นไปได้ ต่าที่ลกู ค้ าจะไม่ชาระเงินตามสัญญา
1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ Data Center : การปรับปรุงพื ้นที่ที่มีอยู่ในอาคารให้ เป็ นศูนย์ข้อมูล มีความซับซ้ อนไม่มากนัก ในขณะที่การก่อสร้ าง
ศูนย์ข้อมูลแยกเป็ นอาคารต่างหากจะมีความซับซ้ อนจากการก่อสร้ าง ออกแบบอาคารและระบบที่เกี่ ยวข้ องให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน
ดังนัน้ ผู้รับเหมาที่จะดาเนินการก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลแบบดังกล่าวจึงต้ องมีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ ในการออกแบบและ
ก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Data Center tier 3 ขึน้ ไป เป็ นต้ น ซึ่งในอุตสาหกรรมมีค่แู ข่งจานวนไม่มากนัก และผู้ที่จะเข้ ามา
เป็ นผู้รับเหมารายใหม่ ต้ องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และอาจต้ องใช้ เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ และผลงานให้ เป็ นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันในส่วนของการก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ก็ต้องรักษา
คุณภาพของงานให้ ได้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ยงั คงเป็ นหนึ่งในผู้รับเหมาที่เป็ นตัวเลือกที่ดีในอุตสาหกรรม
ธุรกิจก่อสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม : โครงการประเภทนีไ้ ม่มีความซับซ้ อนมากนักแต่จะมีปริ มาณที่ค่อนข้ างมาก
ผู้รับเหมางานดังกล่าวส่วนใหญ่ จึงต้ องว่าจ้ างผู้รับเหมารายย่อยเพื่อดาเนินงาน จุดแข็งสาหรับผู้รับเหมาสาหรับธุรกิจนีจ้ ึงเป็ นการที่

สามารถควบคุมและรักษาระดับคุณภาพงานที่ส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าและตรงกาหนดเวลา ซึ่ง
บริษัทฯ มีจดุ แข็งดังกล่าว ทาให้ สามารถแข่งขันในธุรกิจนี ้ได้
นอกจากนี ้ ผู้ว่าจ้ างของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้รับเหมาหลัก อาจเปลี่ยนแนวทางการทาธุรกิจมาดาเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้ างผู้รับเหมาย่อย
อย่างบริ ษัทฯ ในกรณีดงั กล่าวมีความเป็ นไปได้ ไม่มากนัก เนื่องจากในการดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มีปริ มาณมากซึ่งผู้
ว่าจ้ างอาจไม่สามารถดาเนินการได้ เองทังหมด
้
และที่ผ่านมาผู้รับเหมาหลักไม่ได้ เป็ นผู้ติดต่อกับผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงในการทางาน
การที่ผ้ รู ับเหมาหลักจะมาเป็ นผู้รับเหมาดาเนินการเองจึงมีความเป็ นไปได้ ไม่มากนัก และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
1.6 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนการประกอบธุรกิจ
งานส่ วนใหญ่ ของบริ ษั ทฯ เป็ นลักษณะงานรั บเหมาแบบเบ็ ดเสร็ จ (Turnkey Project) ซึ่งบริ ษั ทฯ ต้ องควบคุมต้ นทุนในการด าเนิ น
โครงการให้ อยู่ในระดับที่ประเมินไว้ ตั ้งแต่แรก มิฉะนันจะท
้ าให้ ผลกาไรในแต่ละโครงการลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในส่วนของต้ นทุนการดาเนินการ เริ่ มตั ้งแต่การประมาณการต้ นทุนจนถึง
การควบคุมต้ นทุนระหว่างดาเนินการ ต้ นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ค่าแรงว่าจ้ างผู้รับเหมารายย่อย ซึง่ บริ ษัทฯ มีการตั ้งราคากลางสาหรับ
งานแต่ละประเภทที่ดาเนินการเป็ นประจา เพื่อให้ การจัดจ้ างผู้รับเหมารายย่อยมีมลู ค่าการว่าจ้ างที่อยู่ในกรอบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ทา
ให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมต้ นทุนได้ ตั ้งแต่ขนตอนแรก
ั้
ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการทางานของผู้รับเหมารายย่อย ซึง่ บริษัทฯ มี
วิศวกรผู้คุมงานแต่ละโครงการ ที่จะทาหน้ าที่ดแู ล ติดตามการทางาน การส่งมอบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการทางาน
นอกจากนีย้ ังมี การประชุมร่ วมกับผู้รับเหมารายย่อยอย่างสม่าเสมอ ทาให้ สามารถรับทราบปั ญหาและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี ้หากมีกรณีที่ผ้ รู ับเหมารายย่อยไม่สามารถทางานให้ เสร็จได้ ถูกต้ องและทันเวลา ทางบริษัทฯ จะรี บคัดเลือกผู้รับเหมา
รายย่อยรายใหม่มาทางานต่อได้ ในทันที ทาให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมต้ นทุนการดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดได้
1.7 ความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการล่าช้ ากว่าที่กาหนดตามสัญญา
หากบริ ษัทฯ ดาเนินโครงการล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่ผ้ ูว่าจ้ างกาหนดไว้ บริ ษัทฯ จะต้ องรับผิ ดชอบค่ าปรั บรายวัน ซึ่งส่งผลให้ ต้นทุน
โครงการสูงขึ ้นและกาไรของโครงการดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้ า
อันเกิดจากการทางานของผู้รับเหมารายย่อย โดยบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกับผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละพื ้นที่ทาให้ ในการว่าจ้ างแต่
ละครัง้ มีผ้ ูรับเหมารายย่อยพร้ อมและเพียงพอที่จะทางานให้ บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้รับเหมารายย่อยที่อยู่ในรายชื่อที่ได้ รับการ
อนุมตั ิแล้ ว และมีการประเมินคุณภาพงานของแต่ละรายเพื่อใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้ างสาหรับงานแต่ละประเภท นอกจากนี ้ การ
ทางานในแต่ละโครงการ บริ ษัทฯ จะวางแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และประเมินการ
ทางานของผู้รับเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่างใกล้ ชิดและสม่าเสมอ ทาให้ เกิดความผิดพลาดและความล่าช้ าของงานไม่สูงนัก
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าทันท่วงที ส่งผลให้ ที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีที่บริ ษัทฯ ต้ องเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของการส่ง
มอบงาน
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1 ความเสี่ยงจากการที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้ อยละ 25
บริ ษัทฯ มีกลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะถือหุ้นรวมกันประมาณร้ อยละ 49.2 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ทังหมดหลั
้
งการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งมากกว่าร้ อยละ 25 ซึ่งส่งผลให้ มีคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลในการคัดค้ านหรื อไม่เห็นชอบสาหรับ
วาระที่ใช้ มติพิ เศษ หรื อเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริ ษั ทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ

ถ่วงดุลอานาจ จึงได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน และโปร่ งใส และมี
การกาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. รวมทัง้ มีกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน เพื่อช่วยสอบทาน
และถ่วงดุลอานาจการบริหาร
2.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคาขอเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาแล้ วว่าบริ ษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้ วน แต่ยงั ขาดคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย จึงมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังการเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจผันผวนหลังการเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากปั จจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับ
บริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงคาแนะนาหรื อทัศนะของนักวิเคราะห์ เป็ นต้ น
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ รวม
ต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (1)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(1)
(2)

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

งวด 6 เดือน
(30 มิ.ย. 2562)

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาทต่อหุ้น
เท่า
ร้ อยละ
ร้ อยละ

455.52
240.73
214.79
450.80
451.36
367.59
28.37
43.14
18.46
9.56
0.08
1.12
9.75
21.46

387.55
197.85
189.70
529.30
530.29
426.73
22.76
63.91
19.38
12.05
0.11
1.04
15.16
31.60

606.73
247.51
359.22
1,000.58
1,007.12
826.16
60.48
94.56
17.43
9.39
0.17
0.69
19.02
34.45

695.99
350.23
345.77
576.80
577.68
485.87
32.92
46.57
15.76
8.06
0.08
1.01
16.88(2)
31.19(2)

กาไรสุทธิ ต่อจานวนหุ้นสามัญจานวน 560 ล้านหุ้น (ทีร่ าคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น)
ปรับตัวเลขให้เต็มปี

คาอธิบายเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 451.36 ล้ านบาท 530.29 ล้ าน
บาท 1,007.12 ล้ านบาท 452.66 ล้ านบาท และ 577.68 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากรายได้ จากธุรกิจก่อสร้ างศูนย์
ข้ อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็ นรายได้ จากธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปี มีอตั รากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 18.46 ร้ อยละ 19.38 ร้ อยละ 17.43 ร้ อยละ 14.15 และร้ อยละ 15.76 ตามลาดับ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 28.37 ล้ าน
บาท 22.76 ล้ านบาท 60.48 ล้ านบาท 23.95 ล้ านบาท และ 32.92 ล้ านบาท ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ตามการเพิ่มขึ ้นของ
จานวนพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 43.14 ล้ านบาท 63.91 ล้ านบาท 94.56 ล้ านบาท 31.18 ล้ าน
บาท และ 46.57 ล้ านบาท ตามลาดับ
ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2559 - 2561 และงวดหกเดื อนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ทฯ มีรายได้ จากธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 329.76 ล้ านบาท 406.03 ล้ านบาท 800.03 ล้ านบาท 388.10 ล้ านบาท และ 505.52 ล้ านบาท มีผลกาไร (ขาดทุน)
ขันต้
้ นจานวน (3.94) ล้ านบาท 78.56 ล้ านบาท 138.44 ล้ านบาท 63.33 ล้ านบาท และ 94.65 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ นร้ อย
ละ (1.19) ร้ อยละ 19.35 ร้ อยละ 17.30 ร้ อยละ 16.32 และร้ อยละ 18.72 ตามลาดับ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้ และ
ต้ นทุน ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับรู้ต้นทุนเพิ่มในบางโครงการ จึงส่งผลให้ มีผลขาดทุนขัน้ ต้ นในปี ดังกล่าว ต่อมาในปี 2560 – 2561 และงวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ และกาไรขันต้
้ นจากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากงานก่อสร้ าง
ศูนย์ข้อมูล และงานก่อสร้ างโครงการ USO (Phase 1) อย่างไรก็ตามอัตรากาไรขัน้ ต้ นในปี 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี
2561 และปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปี 2560 เล็กน้ อยตามอัตรากาไรขัน้ ต้ นของโครงการ USO (Phase 1) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วน
ต้ นทุนต่อรายได้ รวมของธุรกิจค่อนข้ างสูง
ธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน และโครงข่าย
โทรคมนาคม จานวน 118.74 ล้ านบาท 120.39 ล้ านบาท 194.86 ล้ านบาท 60.97 ล้ านบาท และ 58.97 ล้ านบาท ตามลาดับ มีผลกาไรขัน้ ต้ น
จานวน 102.62 ล้ านบาท 52.05 ล้ านบาท 79.84 ล้ านบาท 19.25 ล้ านบาท และ 17.73 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้ นร้ อยละ
86.43 ร้ อยละ 43.23 ร้ อยละ 40.97 ร้ อยละ 31.57 และร้ อยละ 30.07 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ รายได้
และต้ นทุน ส่ งผลให้ มี การปรั บปรุ งต้ นทุนในปี ส่ งผลให้ ก าไรขัน้ ต้ นสูงกว่าปกติ ต่ อมาในปี 2560 – 2561 และงวดหกเดื อนสิ น้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายการหลักมาจากการดาเนินการติดตั ้งระบบโครงข่ายสายให้ แก่
กลุ่มบริษัท TRUE, FORTH และ AIT เป็ นต้ น
ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริ การจานวน
2.30 ล้ านบาท 2.88 ล้ านบาท 5.69 ล้ านบาท 3.03 ล้ านบาท และ 12.31 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ จากธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลักคือ รายได้ จากการให้ บริ การบารุ งรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) และรายได้ จากการให้ บริ การบารุ งรักษา

แบบ Corrective Maintenance (CM) ในปี 2561 บริ ษั ทฯ มี รายได้ เพิ่ มขึ น้ จากปี 2560 จากการที่ บริ ษั ทฯ รั บงานตรวจซ่ อมและบ ารุ งรั กษา
อุปกรณ์ DWDM ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ขยายสัญญาณของสายไฟเบอร์ ออปติก และในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้ จาก
ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการเพิ่มขึ ้นอย่างมากจากปี 2561 จากรายได้ งานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ให้ แก่อาคาร MRT
รายได้ อื่น
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจานวน 0.56 ล้ านบาท 0.99 ล้ านบาท
6.55 ล้ านบาท 0.56 ล้ านบาท และ 0.88 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี ้ยรับจากเงินฝากธนาคาร และกาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์ ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรจากการโอนสิทธิในสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจานวน 5.34 ล้ านบาท บันทึกรวมอยู่ในรายได้ อื่น
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายพนักงานจานวน 20.05 ล้ านบาท
27.61 ล้ านบาท 41.78 ล้ านบาท 18.32 ล้ านบาท และ 22.83 ล้ านบาท ตามลาดับ ต้ นทุนดังกล่าวคือเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายของพนักงานฝ่ าย
บริ หารโครงการและบริ การ ทัง้ นีต้ ั ้งแต่ปี 2560 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มบันทึกค่าแรงจูงใจพนักงานรวมไว้ ในต้ นทุนค่าใช้ จ่ายพนักงาน ซึ่งค่า
แรงจูงใจดังกล่าวเป็ นผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่พนักงานฝ่ ายบริหารโครงการ สาหรับโครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็จและสามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ จากเดิมที่รายการดังกล่าวถูกบันทึกไว้ ในค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 6.70 ล้ านบาท 1.49
ล้ านบาท 4.16 ล้ านบาท 1.70 ล้ านบาท และ 3.91 ล้ านบาท ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย ผลตอบแทนพนักงาน
ขาย, ค่ารับรอง และค่าใช้ จ่ายในการขายอื่น ซึง่ ประกอบไปด้ วย ค่าของขวัญปี ใหม่ และค่าโฆษณา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ มีบนั ทึกค่า
แรงจูงใจพนักงานฝ่ ายบริหารโครงการไว้ ในผลตอบแทนพนักงานด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 21.67 ล้ านบาท
21.27 ล้ านบาท 56.32 ล้ านบาท 22.24 ล้ านบาท และ 29.01 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายการหลักคือ ผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หาร ได้ แก่
เงินเดือน, โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ รายการดังกล่าวเพิ่มขึน้ ตามจานวนพนักงานที่เพิ่มขึน้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริ ษัทฯ การปรับ
ฐานเงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2559 - 2561 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 43.15 ล้ านบาท 63.91 ล้ าน
บาท 94.56 ล้ านบาท 31.18 ล้ านบาท และ 46.57 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 9.56 ร้ อยละ 12.05 ร้ อยละ
9.39 ร้ อยละ 6.89 และร้ อยละ 8.06 ตามลาดับ กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ ตามรายได้ ที่รับรู้ เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในปี 2561 และ
งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีอัตรากาไรสุทธิลดลงจากปี 2560 เหตุผลหลักมาจากโครงการ USO (Phase 1) ที่มีอัตรา
กาไรขันต้
้ นต่ากว่าโครงการอื่น ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 695.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 89.26 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.71 เมื่อเทียบ
กับสิน้ ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น และรายได้ ที่ยังไม่เรี ยกชาระ ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ส่วนประกอบที่สาคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ ดงั นี ้
1. รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 326.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.97 ของสินทรัพย์รวม
2. ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นจานวน 183.70 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.39 ของสินทรัพย์รวม
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 73.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.51 ของสินทรัพย์รวม
4. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันจานวน 50.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.31 ของสินทรัพย์รวม
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ ที่ยังไม่เรี ยกชาระจานวน 54.50 ล้ านบาท 95.21 ล้ านบาท 285.13 ล้ านบาท
และ 326.90 ล้ านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวคือมูลค่างานที่บริ ษัททาแล้ วเสร็ จแต่ยงั ไม่สามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินได้ เนื่องจากยังไม่ถึง
กาหนดระยะเวลา หรื อเงื่อนไขตามสัญญา รายได้ ที่ยังไม่ เรี ยกชาระส่วนใหญ่ มาจากงานติ ดตัง้ สายส่ งสัญญาณ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะต้ อง
ดาเนินการติดตั ้งสายส่งสัญญาณของทังโครงการให้
้
แล้ วเสร็ จที่ร้อยละ 90 ของโครงการทังหมดจึ
้
งจะสามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินได้ ทังนี
้ ้ ณ 30
มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 326.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้ วยรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระของ
ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจาเป็ นต้ องอาศัยระยะเวลาในการตรวจมอบงานก่อนที่บริษัท
ฯ จะสามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินได้ เช่น โครงการ CAT Asian Hub, TRUE Landing Station Songkla และโครงการ USO (Phase 2) ประกอบกับ
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระของธุรกิจติดตั ้งสายส่งสัญญาณ เช่น โครงการ UPC Den และ โครงการ TRUE Coverage Expansion เป็ นต้ น
ลูกหนี ้การค้ า
ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิจานวน 257.10 ล้ านบาท 99.57 ล้ านบาท 31.87 ล้ านบาท และ
162.26 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระตามรอบระยะเวลาการจ่ายเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวมีสดั ส่วนกว่า
ร้ อยละ 70.00 ของลูกหนี ้การค้ าในแต่ละปี อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ มากขึ ้น จึงส่งผลให้ ลกู หนี ้การค้ าของ
บริ ษัทฯ ปรับตัวลดลงในปี 2560 และปี 2561โดยนับตั ้งแต่ปี 2561 บริ ษัทฯ เริ่ มมีนโยบายการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณา
ลูกหนี ้รายตัว และวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี ้ ควบคู่กับระยะเวลาค้ างชาระของลูกหนี ้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มี
ลูกหนีก้ ารค้ าเพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2561 ค่อนข้ างมากจากการที่บริ ษัทฯ ทางานแล้ วเสร็ จ และได้ วางบิลเพื่อรอรับชาระเงินจากลูกค้ า ทัง้ นีล้ ูกหนี ้
การค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ า W&W จากโครงการ MSC-TYB (Phase 2) และลูกหนี ้การค้ า AIT จากโครงการ USO (Phase 2)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิน้ ปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 1.57 ล้ านบาท 1.19 ล้ านบาท 52.45 ล้ านบาท
และ 73.17 ล้ านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึน้ อย่างมากในปี 2561 จากการที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินและอาคารสานักงานของโครงการ
เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา จานวน 3 ยูนิต เพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ณ สิ ้นปี 2560 - 2561 และ 30 มิถุนายน2562 บริษัทฯ มีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันจานวน 35.24 ล้ านบาท 35.57 ล้ านบาท
และ 50.90 ล้ านบาท ตามลาดับ เป็ นเงินฝากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้ ค ้าประกันสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทังนี
้ ้บริษัทฯ ไม่มี

รายการดังกล่าวในปี 2559 เงินฝากสถาบันการเงินที่มี ภาระผูกพันดังกล่าวเพิ่มขึ ้นในทุกปี ตามการขอเพิ่มวงเงินค ้าประกันโครงการจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ มีเงื่อนไขให้ บริษัทฯ วางเงินฝากเพิ่มเติมเพื่อค ้าประกันวงเงินดังกล่าว
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมจานวน 350.23 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 102.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41.50 เมื่อเทียบกับ
สิ ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนประกอบสาคัญของหนีส้ ินรวม
สรุปได้ ดงั นี ้
1. เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นจานวน 173.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.65 ของหนี ้สินรวม
2. เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 120.83 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.50 ของหนี ้สินรวม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นจานวน 196.59 ล้ านบาท 122.48 ล้ านบาท
189.45 ล้ านบาท และ 173.90 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็ นเจ้ าหนีก้ ารค้ าจานวน158.80 ล้ านบาท 94.50 ล้ านบาท 160.66 ล้ านบาท และ
121.44 ล้ านบาท ตามลาดับ เจ้ าหนีก้ ารค้ าดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผู้รับเหมารายย่อยที่บริ ษัทฯ จ้ างเหมาเพื่อก่อสร้ างโครงการ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นบริษัทคู่ค้าที่จาหน่ายอุปกรณ์สาหรับติดตั ้งในแต่ละโครงการ
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ณ สิ ้นปี 2559 – 2561 และ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 39.12 ล้ านบาท 68.58 ล้ านบาท 6.83 ล้ านบาท และ
120.83 ล้ านบาท ตามลาดับ เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าคือ เงินที่บริษัทฯ ได้ รับจากลูกค้ าเพื่อนามาใช้ ในการก่อสร้ างในช่วงแรก ซึง่ เป็ นไปตาม
สัญญาที่ได้ ตกลงร่วมกัน และอีกส่วนหนึ่งคือเงินที่บริษัทฯ เรี ยกเก็บจากลูกค้ าตามสัญญา ซึง่ มากกว่ารายได้ ที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทา
สาเร็จ ณ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจานวน 120.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ค่อนข้ างมาก โดยส่วน
ใหญ่เป็ นเงินรับล่วงหน้ าของโครงการ USO (Phase 1) และ CAT IDC
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 345.77 ล้ านบาท ลดลง 13.46 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.75 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี
2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรสะสมจากการจ่ายเงินปั นผลตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจานวน 60.03 ล้ านบาท
สุทธิด้วยกาไรสุทธิของงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จานวน 46.57 ล้ านบาท
องค์ประกอบที่สาคัญของส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ ดงั นี ้ คือ
1. ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ วจานวน 207.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 59.87 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 63.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.22 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
3. กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจานวน 48.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.07 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4. สารองตามกฎหมายจานวน 20.70 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.99 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
นักลงทุนสัมพันธ์ :
นางสาวพิมวรินทร์ ลาภา

โทรศัพท์ : 02-092-7444 ต่อ 104

Email : pimwarinl@infraset.co.th

ข้ อมูลทั่วไป

ข้ อมูลเกี่ยวกับงบ
การเงิน

ข้ อมูลผลการ
ดาเนินงาน 3 ปี
ย้ อนหลัง และงวด
สะสมล่ าสุด*

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท / ชื่อย่อหลักทรัพย์
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) / INSET
ที่อยู่
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ / โทรสาร
02-092-7444
URL
www.infraset.co.th
ที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้รับประกัน
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด / บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
การจาหน่าย
จากัด
ทุนจดทะเบียน (หุ้น) / ทุนชาระแล้ ว 560,000,000 หุ้น / 560,000,000 หุ้น
(หุ้น)
จานวนหุ้นและระยะเวลาห้ ามขายหุ้น จานวนหุ้นทีถ่ กู ห้ ามขาย 308,000,000 ล้ านหุ้น
(silent period)
ระยะเวลาห้ ามขายหุ้นตั ้งแต่วนั ที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม
2563
วันที่สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
31 ธันวาคม
นโยบายการนาส่งงบการเงิน
- งบการเงินฉบับสอบทาน : บริษทั ฯ จะนาส่งงบการเงินฉบับสอบทาน
รายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของทุกปี ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ ้นรอบ
บัญชีในแต่ละไตรมาส
- งบการเงินฉบับตรวจสอบ : บริษัทฯ จะนาส่งงบการเงินประจาปี ที่
ได้ รับการตรวจสอบภายใน 2 เดือน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ โดยไม่ขอนาส่งงบการเงินฉบับสอบทานรายไตรมาสที่ 4
สานักงานตรวจสอบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผู้สอบบัญชี
1.นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 2.นายวิชยั รุจติ านนท์ 3.นายเสถียร วงศ์สนันท์
4.นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5.นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน

ปี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายปั นผล (ร้ อยละ)
อื่นๆ (ถ้ ามี)
เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
(Green Shoes Options)
*คานวณจากจานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
560 ล้ านหุ้น

2559
0.38
0.08
0.01
11.01

2560
0.34
0.11
0.16
139.25

2561
0.64
0.17
0.27
158.64
- ไม่มี - ไม่มี -

6M 2562
0.62
0.08
0.11
128.90

ลาดับ
1
2
3

คา
ชื่อ
นาหน้ า
นาย
กัมปนาท
นาย
ศรัณย์

4

นางสาว ลลิตา
นาย
ศักดิบ์ วร

5
6
7
8

นาย
นาย
นาย
นาย

เมธา
อัครวัฒน์
วิเชียร
เกษม

สกุล

คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง

โลหเจริญวนิช
สุภคั ศรัณย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

22/6/2561
22/6/2561

หงษ์ รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

22/6/2561

พุกกะณะสุต
โชติอภิสิทธิ์กลุ
อัครสุวรรณชัย
เจียกเจิม
เตไชยา

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

8/5/2549

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15/2/2561
15/2/2561
22/6/2561
15/3/2562

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อกิจการร่วมค้ า
จัดทาโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้ รายงานไว้ ในสรุปข้ อสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ อง
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)

...................................
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

...................................
(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กลุ )
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันเริ่มต้ น

