
 

ข้อมูลสรุป (executive summary) 
 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
บริษัท อนิฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 27, 30 กนัยายน, 1 ตลุาคม 2562) 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย :    บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ประเภทธุรกิจ: ผู้ ให้บริการก่อสร้างเก่ียวกับธุรกิจศูนย์ข้อมลู (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบ ารุงและบริการในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม   
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย:  146,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.07 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:  
  

 จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 14,600,000 10.00 
2. ผู้มีอปุการคณุของบริษัทฯ 16,900,000 11.58 
3. นกัลงทนุสถาบนั 1,850,000 1.27 
4. บคุคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 112,650,000 77.15 

รวม 146,000,000 100.00 
 
เงื่อนไขในการจัดจ าหน่าย:  รับประกนัการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 2.69 บาท/หุ้น  
มูลค่าการเสนอขาย:  392,740,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ (par):   0.50 บาท/หุ้น       
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value):  0.62 บาท/หุ้น ณ งบการเงินส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ซึง่ค านวณจาก
จ านวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย จ านวน 560,000,000 หุ้น  

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึงช่วงเสนอขาย:   ไม่มี 

ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :  

- พิจารณาจากอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสทุธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (P/E Ratio) และสภาวะการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ราคาหุ้นสามญัที่เสนอขายหุ้นละ 2.69 บาท คิดเป็นอตัราส่วน P/E ที่ประมาณ 13.70  เท่า โดยค านวณก าไรสทุธิต่อหุ้นจากก าไรสทุธิตามงบการเงิน
ของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 109.95 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้น
สามญัทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้(Fully diluted) ซึง่เท่ากับ 560 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้ก าไรสทุธิต่อ
หุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากบั 0.20 บาท  



 

- อตัราส่วน P/E ที่เสนอขายคิดเป็นอตัราส่วนลดประมาณร้อยละ 14.27 จากอตัราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่
คล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เช่น 
ก่อสร้างศูนย์ข้อมลู, เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม รวมถึงระบบโครงข่าย เป็นต้น จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี, 
บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่, บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม, บมจ. สามารถเทลคอม และ บมจ. อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ท
เวิร์คส จ ากัด (มหาชน)  ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 จนถึงวันท่ี 20 กันยายน 2562 หรือระยะเวลา 30 วันท าการ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
อตัราส่วน P/E เท่ากบั 15.98 เท่า (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์) 

- เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอตัราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะคล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดงันี ้  

 

บริษัทเทียบเคียง 
ตวัย่อ

หลกัทรัพย์ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสรุป ตลาดรอง 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท)* 

P/E เฉลีย่ 
(เท่า) 

บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ี

AIT ออกแบบ ให้ค าปรึกษา และรับเหมาติดตัง้ระบบเครือข่าย
และระบบสื่อสารครบวงจร รวมถึงจดัหาอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

SET 22.35 16.89 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ 
ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ 

CSS ให้บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมและระบบ
ป้องกนัไฟลาม รวมทัง้ให้บริการงานด้านบ ารุงรักษาระบบ
โทรคมนาคม และการประสานงานด้านอ่ืน  ๆและเป็นตวัแทน
จดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์อ่ืน  ๆทีเ่กี่ยวข้องกบั

ระบบงานไฟฟ้า 

SET 1.57 17.55 

บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม ITEL ให้เช่าโครงขา่ยใยแก้วน าแสงและพืน้ที่ศนูย์ข้อมลู และ
บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมาโครงการสื่อสาร

สญัญาณโทรคมนาคม 

mai 3.40 21.72 

บมจ. สามารถเทลคอม SAMTEL ให้ค าปรึกษา รับเหมาออกแบบติดตัง้ระบบครบวงจร บริการ
เครือข่ายสื่อสารความเร็วสงูทัง้ทางสายและไร้สาย รวมถึง
บริการแอปพลิเคชัน่สนบัสนนุด้านธุรกิจ และด าเนินงาน 

ICT แบบ outsource  

SET 9.96 13.67 

บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ 
คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส 

จ ากดั (มหาชน) 

ICN ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงขา่ยสื่อสาร
โทรคมนาคมและวางระบบไฟฟ้าอ่ืน  ๆรวมถึงจ าหน่าย

อปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทกุประเภท 
และบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

mai 1.73 10.05 

ค่าเฉล่ียของบริษัทเทียบเคียง 15.98 
ที่มา : ข้อมูลจาก SETSMART โดยค านวณในช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที่ 20 กนัยายน 2562 

หมายเหต ุ: *ค่าเฉลี่ยดงักล่าวเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงค านวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย 

 
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period: จ านวน 30,150,000 หุ้น  คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.38 ของจ านวน
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุในครัง้นี ้ แต่ผู้ ถือหุ้นจ านวนดงักลา่วสมคัรใจที่จะท า
ข้อตกลงที่จะห้ามขายหุ้นตามแนวทางของหลกัเกณฑ์ silent period ของตลาดหลกัทรัพย์ด้วยเช่นกนั โดยจะห้ามขายหุ้นภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขาย โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้จ านวนร้อยละ 
25 และสามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เมือ่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี” 
ตลาดรอง:  mai   



 

หมวดธุรกิจ (sector):  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร / เทคโนโลยี 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: Profit test  
 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ 

1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกจิ/1 ซึง่ประกอบด้วย   
1.1) โครงการก่อสร้างโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 2  
1.2) โครงการวางระบบเครือขา่ยและอปุกรณ์ WiFi                  

(โครงการ  Google Station) 

200.00 
 

150.00 

ภายในปี 2563 
 

ภายในปี 2563 

2) เพิม่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  24.63 ภายในปี 2563 
รวม 374.63  

หมายเหต ุ: /1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน 2.2.6 โครงการในอนาคต  
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหัก
เงินทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจ
ในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ  
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์   

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากัดในปี 2549 ด้วยทุนแรกเร่ิมจ านวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ต่อมาในปี 2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 207 ล้านบาท ซึ่งให้บริการรับเหมาก่อสร้างกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology Infrastructure) (2) ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Telecommunication Infrastructure) และ (3) ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ (Maintenance and Service) ด้านศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดสรุปดงันี ้ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศนูย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology Infrastructure) 

1.1 งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (ศูนย์ Data Center) : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ประสบการณ์กว่า 13 ปี มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตัง้แต่การส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตัง้ระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์
ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทัง้โครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุ่ม
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในประเทศรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ทัง้นี ้การให้บริการมีทัง้แบบก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ 
(Greenfield Project) และแบบปรับปรุงพืน้ที่ภายในอาคาร (Renovation Project) ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้าน 



 

เนื่องจากศูนย์ Data Center ต้องสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากห้องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป ทัง้ในด้านโครงสร้างอาคาร ระบบท าความเย็น ระบบพลังงานส ารอง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ตัวอย่างผลงานที่ส าคัญ เช่น 
โครงการก่อสร้างอาคารชมุสายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center) จงัหวดัปทมุธานี เป็นต้น 

1.2 งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) : งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานติดตัง้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบ
ต่างๆ ในพืน้ที่โครงการ ทัง้ระบบการส่ือสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้การท างานของทุกระบบมีความ
เชื่อมต่อและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การวางระบบ การติดตัง้อปุกรณ์ และการ
เดินสายสญัญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ภายในโครงการ ตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่ อสังคมในพื น้ที่ ชายขอบ หรือโครงการ USO (Phase 1) ของส านักงาน กสทช. ส าหรับพื น้ที่ภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

 2. ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) 

โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิงก่อสร้างที่ช่วยให้เครือข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ใช้งาน เช่น เสา
สญัญาณ ชุมสาย เคเบิลใยแก้วน าแสง เป็นต้น โดยโครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงสญัญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ของ
ตัวเองเช่น โทรศัพท์พืน้ฐาน โทรศัพท์เคล่ือนที่ หรือ โมเด็มอินเทอร์เน็ต ซึ่งการออกแบบและก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน ทัง้นี ้
ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดงันี ้

2.1 งานติดตัง้เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม : บริษัทฯ ให้บริการติดตัง้เสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ให้กับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม (Operator) ในประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ 
ท าหน้าที่เป็นผู้ รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่รับงานผ่านจากผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) จากนัน้บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อยเป็น
ผู้ด าเนินการติดตัง้โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ดแูลและควบคมุการติดตัง้ตลอดระยะเวลาเพื่อให้งานมีคณุภาพ มาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่
ผู้ว่าจ้างตามก าหนดเวลา 

2.2 งานติดตัง้ระบบโครงข่ายสาย : ระบบโครงข่ายสาย เป็นระบบการติดต่อส่ือสารโดยการรับส่งข้อมูลผ่านตวักลางที่เป็นสายสัญญาณ เช่น สาย
เคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตัง้ระบบโครงข่ายสาย ตัง้แต่การส ารวจ ออกแบบ ไปจนถึงการติดตัง้สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพื่อเชื่อมต่อสญัญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะเชื่อมต่อสายสญัญาณจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง ได้แก่ เสาสญัญาณ 
หรือสถานีต้นทาง หรือชมุสาย หรือ Node เป็นต้น  

3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ (Maintenance and Service) 

บริษัทฯ เร่ิมให้บริการบ ารุงรักษาโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ให้บริการซ่อมบ ารุงเป็นหลัก โดยเน้นรับงานบริการและซ่อมบ ารุงจากลูกค้าเก่าและลกูค้าใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการในลกัษณะ (1) การ
ให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance : เป็นการให้บริการเข้าตรวจสอบระบบต่างๆ ที่ก าหนดตามจ านวนและระยะเวลาที่ตกลงกนัเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายของระบบ และ (2) การให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance : เป็นการให้บริการ
บ ารุงรักษาแบบการเข้าไปซ่อมแซมเป็นครัง้คราวตามที่ลกูค้าต้องการบ ารุงรักษา  โดยบริษัทฯ มีทีมงานประจ าทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อรองรับ
ความต้องการจากลกูค้าได้ทนัที 
 
  



 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
 

ล าดบั รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
ก่อนการกระจายหุ้น หลงัการกระจายหุ้น 

จ านวน 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 
 
 

ครอบครัวพกุกะณะสตุ 
นายศกัดิ์บวร พกุกะณะสตุ 
นายบญุสมิทธ์ิ พกุกะณะสตุ 

 
 212,850,000 

62,700,000  

 
51.41 
15.14 

 
 212,850,000 

62,700,000  

 
38.01 
11.20 

2 ว่าที่ ร.ต. สรุพนัธ์ เตไชยา 24,000,000 5.80 24,000,000 4.29 
3 นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ 21,450,000 5.18 21,450,000 3.83 
4 นางสาวณฐัพิชา เหล่าบญุชยั 13,200,000 3.19 13,200,000 2.36 
5 นายอนชุาติ องัสเุมธางกรู 9,000,000 2.17 9,000,000 1.61 
6 นายรุจโรจ วยัวฒุิ 8,000,000 1.93 8,000,000 1.43 
7 นางสาวสกุญัญา มลูรัตน์ 8,000,000 1.93 8,000,000 1.43 
8 นายอานนท์ เจียกเจิม 7,000,000 1.69 7,000,000 1.25 
9 นายประธาน รพีพงศ์พรรณ 6,600,000 1.59 6,600,000 1.18 
10 นางสาวสาวรส คามจงัหาร 6,600,000 1.59 6,600,000 1.18 
11 อื่นๆ  34,600,000 8.37 34,600,000 6.16 
12 ประชาชนทัว่ไป (IPO) - - 146,000,000 26.07 

รวม 414,000,000 100.00 560,000,000 100.00 
 
สัดส่วนรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ตัง้แต่ปี 2559 - ปี 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ธุรกิจ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกิจก่อสร้างศนูย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 329.76 73.06 406.03 76.57 800.03 79.44 
2) ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงขา่ยโทรคมนาคม 118.74 26.31 120.39 22.70 194.86 19.35 
3) ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 2.30 0.51 2.88 0.54 5.69 0.56 
รวมรายได้หลกั 450.32 99.88 529.30 99.81 1,000.58 99.35 
รายได้อื่น 0.56 0.12 0.99 0.19 6.54 0.65 
รวมรายได้ 451.36 100.00 530.29 100.00 1,007.12 100.00 

 



 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ธุรกิจ 
งบการเงินเฉพาะกจิการส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกิจก่อสร้างศนูย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 388.10 85.74 505.52 87.51 
2) ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงขา่ยโทรคมนาคม 60.97 13.47 58.97 10.21 
3) ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 3.03 0.67 12.31 2.13 
รวมรายได้หลกั 452.10 99.88 576.80 99.85 
รายได้อื่น 0.56 0.12 0.88 0.15 
รวมรายได้ 452.66 100.00 577.68 100.00 

 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดงันี ้
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนชิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายศกัดิ์บวร พกุกะณะสตุ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
3. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
4. นายอคัรวฒัน์ อคัรสวุรรณชยั กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ/บริการ 
5. นายวเิชยีร เจียกเจิม กรรมการ 
6. นายเกษม เตไชยา กรรมการ 
7. นายศรัณย์ สภุคัศรัณย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาววรางคณา เตไชยา ท าหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) และด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท 
 
สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 

บริษัทฯ ในบทบาทการเป็นผู้ รับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผู้ รับเหมาหลกัมาโดยตลอด ท าให้รายได้จากการด าเนินงานส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ มาจากผู้ รับเหมาหลกัรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE ซึง่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ในลกัษณะเป็นคู่ค้า
และพนัธมิตรในการท าธุรกิจกันมานาน โดยรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มา
จากกลุ่ม TRUE คิดเป็นร้อยละ 83.58 ร้อยละ 97.18 ร้อยละ 96.20 และร้อยละ 90.49 ตามล าดับ จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิง
ลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายได้ ผลการด าเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายฐาน



 

ลกูค้า ขยายการด าเนินงานให้มีลักษณะเป็น one-stop service และลดการพึ่งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น 1) การตัง้เป้าหมายในการ
รับงานจากลกูค้ารายใหม่เพิ่มขึน้ทกุปีอย่างน้อย 3 รายต่อปีเพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าออกไปให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง; 2) การ
ขยายขอบเขตงานให้ครอบคลมุทุกกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น; 3) เน้นการให้บริการซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ Data Center กับเจ้าของโครงการที่บริษัทฯ เคยให้บริการหรือลกูค้า
ใหม่ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้ประจ า (recurring income) มากขึน้ และ 4) ในอนาคตหากบริษัทฯ ยกระดบัเป็นบริษัทขนาดใหญ่ จะ
เข้าประมลูงานจากภาครัฐหรือเจ้าของโครงการโดยตรง ซึง่บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายและแนวทางดงักล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลกูค้า
รายใดรายหนึ่งได้ในอนาคต 

1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบคุลากร 

ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศยับุคลากรหลายส่วนเพื่อรับและด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทฯ วิศวกรผู้คุมงานของ
บริษัทฯ และผู้ รับเหมารายย่อย ซึง่บริษัทฯ มีความเส่ียงต่อการพึ่งพิงบคุลากรดงักล่าว 

1.2.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้ จัดการและเป็นผู้ก่อตัง้บริษัทฯ และทีมผู้บริหารท่ีเป็นกลุ่มท่ีร่วม
ก่อตัง้บริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างศูนย์ข้อมลูมีประสบการณ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายต่างๆ และเป็นผู้
ที่รู้จักและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ว่าจ้างหรือผู้ รับเหมาหลักรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสเข้าประมูลงานและได้รับงานที่มี
มูลค่าสูง ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว อาจท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายได้และผล
ประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการมากว่า 13 ปี สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลกูค้ามา
โดยตลอด ท าให้ผู้ รับเหมาหลักให้โอกาสในการให้บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานเกือบทุกครัง้ ท าให้การพึ่งพิงในส่วนการได้รับงานจาก 
Connection ของผู้บริหารลดน้อยลง นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนสืบทอดต าแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดบัสงู ซึง่มีการก าหนดคุณสมบตัิ
และความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่เหมาะสม เป็น
การจงูใจให้ผู้บริหารร่วมงานกบับริษัทฯ ในระยะยาว 

1.2.2 ผู้ รับเหมารายย่อย : บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อย (Sub-Contractor) ในการด าเนินโครงการที่ได้รับจากผู้ รับเหมาหลกั หาก
ผู้ รับเหมารายย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามคณุภาพและระยะเวลาที่ก าหนด จะท าให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบริษัทฯ ที่
มีต่อผู้ ว่าจ้าง/ผู้ รับเหมาหลัก เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ มีคัดเลือกผู้ รับเหมารายย่อยจากรายชื่อใน 
Approved Vendor List ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการท างานผู้ รับเหมารายย่อยในหลายๆด้าน รวมถึงความพร้อมด้านการจดัหาแรงงาน
มาด าเนินโครงการ ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบ
จากการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า ซึง่อาจจะมีผลกระทบต่อต้นทนุโครงการและอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ได้  

1.2.3 วิศวกรผู้ควบคุมงาน : ผู้ที่ควบคุมดูแลการท างานของผู้ รับเหมารายย่อยให้ได้งานที่มีคุณภาพให้ตรงตามก าหนดเวลา ซึ่งมีผลต่อ
การส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ท าให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารจดัการบุคลากรที่สามารถท างานให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรักษาบุคลากรดังกล่าวให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดย 1) พฒันาความรู้ ความสามารถ กระบวนการท างานให้แก่พนกังาน
โดยให้สามารถปรับตวัและปรับการท างานให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม; 2) ปรับเพิ่มจ านวนพนกังาน
ส่วนนีใ้ห้เหมาะกับปริมาณงานที่รับมอบหมาย; 3) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้วิศวกร (ฝ่ายบริหารโครงการ) เพิ่มเติมจากเงินเดือน
และโบนสัปกติ ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบงานและได้รับช าระค่าว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานและกระตุ้นให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

1.3 ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมลูงานของบริษัทฯ 



 

โครงการที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากลกูค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ท า
ให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อาจส่งผลต่อโครงการประเภทดังกล่าวมีความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรือเพิ่มขึน้ในแต่ละช่วงเวลา และอาจ
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ได้จากการด าเนินการโครงการข้างต้นไม่สม ่าเสมอ เช่น ความล่าช้าหรือความไม่ต่อเนื่องของการ
ด าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, การเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนขยายหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม, ภาวะเศรษฐกิจ หรือการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ติดตามการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการลงทุนของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ท าให้บริษัทฯ สามารถวางแผนงานและรับงานโครงการ
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ประเภทอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความสม ่าเสมอมากขึน้ บริษัทฯ ยงัติดตามการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการดูแลบ ารุงรักษาโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด และไม่กระทบต่อผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ งานในส่วนนีจ้ึงเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทฯ มี
รายได้ที่สม ่าเสมอมากขึน้ 

1.4 ความเส่ียงจากรายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ของงานโครงการตามขัน้ความส าเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุน
ก่อสร้างที่เกิดขึน้จริงของงานที่ท าเสร็จเทียบกบัประมาณการต้นทนุงานทัง้หมด ซึง่โดยทัว่ไปอตัราส่วนดงักล่าวจะไม่สอดคล้องกับงวดการ
เรียกเก็บเงิน/ช าระเงินตามสญัญาซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็นงวดๆ ท าให้เกิดรายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงเก่ียวกับ
สภาพคล่องและความเส่ียงจากการที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม ประชุมร่วมกับลกูค้า รวมถึงการรายงานความคืบหน้าทัง้ในส่วนของขัน้ตอน
ความส าเร็จของโครงการ การเรียกเก็บเงิน และการช าระเงินของลกูค้า เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถเก็บเงินได้ตามสญัญา นอกจากนี ้
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเร่ืองการเก็บเงินจากลกูค้าไม่ได้ หรือลกูค้ายกเลิกโครงการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว ประกอบกบัลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ท างานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง และบริษัทฯ ก็เป็นผู้ ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างและติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดย
ตลอด จึงมีความเป็นไปได้ต ่าที่ลกูค้าจะไม่ช าระเงินตามสญัญา 

1.5 ความเส่ียงจากการแข่งขนัทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการแข่งขนัทางธุรกิจโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดงันี ้

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center : การปรับปรุงพืน้ที่ที่มีอยู่ในอาคารให้เป็นศูนย์ข้อมูล มีความซบัซ้อนไม่มากนัก ในขณะที่การก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหากจะมีความซับซ้อนจากการก่อสร้าง ออกแบบอาคารและระบบที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
ดงันัน้ ผู้ รับเหมาที่จะด าเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมลูแบบดงักล่าวจึงต้องมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมลูขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Data Center tier 3 ขึน้ไป เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมมีคู่แข่งจ านวนไม่มากนกั และผู้ที่จะเข้ามา
เป็นผู้ รับเหมารายใหม่ ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และอาจต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้เป็นท่ียอมรับใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในส่วนของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ต้องรักษา
คณุภาพของงานให้ได้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ยงัคงเป็นหนึ่งในผู้ รับเหมาที่เป็นตวัเลือกที่ดีในอตุสาหกรรม 

ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม : โครงการประเภทนีไ้ม่มีความซับซ้อนมากนกัแต่จะมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก 
ผู้ รับเหมางานดังกล่าวส่วนใหญ่จึงต้องว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อยเพื่อด าเนินงาน จุดแข็งส าหรับผู้ รับเหมาส าหรับธุรกิจนีจ้ึงเป็นการที่



 

สามารถควบคุมและรักษาระดับคุณภาพงานที่ส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงก าหนดเวลา ซึ่ง
บริษัทฯ มีจดุแข็งดงักล่าว ท าให้สามารถแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ด้   

นอกจากนี ้ผู้ ว่าจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับเหมาหลัก อาจเปล่ียนแนวทางการท าธุรกิจมาด าเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้างผู้ รับเหมาย่อย
อย่างบริษัทฯ ในกรณีดงักล่าวมีความเป็นไปได้ไม่มากนกั เนื่องจากในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มีปริมาณมากซึ่งผู้
ว่าจ้างอาจไม่สามารถด าเนินการได้เองทัง้หมด และที่ผ่านมาผู้ รับเหมาหลกัไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกบัผู้ รับเหมารายย่อยโดยตรงในการท างาน 
การที่ผู้ รับเหมาหลกัจะมาเป็นผู้ รับเหมาด าเนินการเองจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากนกั และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว 

1.6 ความเส่ียงจากการควบคมุต้นทนุการประกอบธุรกิจ 

งานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลักษณะงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึ่งบริษัทฯ ต้องควบคุมต้นทุนในการด าเนิน
โครงการให้อยู่ในระดบัที่ประเมินไว้ตัง้แต่แรก มิฉะนัน้จะท าให้ผลก าไรในแต่ละโครงการลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความส าคญัในส่วนของต้นทุนการด าเนินการ เร่ิมตัง้แต่การประมาณการต้นทุนจนถึง
การควบคมุต้นทุนระหว่างด าเนินการ ต้นทุนหลกัของบริษัทฯ คือ ค่าแรงว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อย ซึง่บริษัทฯ มีการตัง้ราคากลางส าหรับ
งานแต่ละประเภทที่ด าเนินการเป็นประจ า เพื่อให้การจดัจ้างผู้ รับเหมารายย่อยมีมลูค่าการว่าจ้างที่อยู่ในกรอบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ท า
ให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุได้ตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการท างานของผู้ รับเหมารายย่อย ซึง่บริษัทฯ มี
วิศวกรผู้คุมงานแต่ละโครงการ ที่จะท าหน้าที่ดแูล ติดตามการท างาน การส่งมอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการท างาน 
นอกจากนีย้ังมีการประชุมร่วมกับผู้ รับเหมารายย่อยอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว  นอกจากนีห้ากมีกรณีที่ผู้ รับเหมารายย่อยไม่สามารถท างานให้เสร็จได้ถูกต้องและทนัเวลา ทางบริษัทฯ จะรีบคดัเลือกผู้ รับเหมา
รายย่อยรายใหม่มาท างานต่อได้ในทนัที ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดได้  

1.7 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดตามสญัญา 

หากบริษัทฯ ด าเนินโครงการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าปรับรายวัน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุน
โครงการสงูขึน้และก าไรของโครงการดงักล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้า
อนัเกิดจากการท างานของผู้ รับเหมารายย่อย โดยบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ รับเหมารายย่อยในแต่ละพืน้ที่ท าให้ในการว่าจ้างแต่
ละครัง้มีผู้ รับเหมารายย่อยพร้อมและเพียงพอที่จะท างานให้บริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อยที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการ
อนมุตัิแล้ว และมีการประเมินคุณภาพงานของแต่ละรายเพื่อใช้ในการพิจารณาคดัเลือกจดัจ้างส าหรับงานแต่ละประเภท นอกจากนี ้การ
ท างานในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะวางแนวทางการปฏิบตัิงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และประเมินการ
ท างานของผู้ รับเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ ท าให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของงานไม่สูงนัก 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าทันท่วงที ส่งผลให้ที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับอนัเนื่องมาจากความล่าช้าของการส่ง
มอบงาน 

2. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

2.1 ความเส่ียงจากการที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

บริษัทฯ มีกลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งจะถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 49.2 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ทัง้หมดหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งส่งผลให้มีคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลในการคดัค้านหรือไม่เห็นชอบส าหรับ
วาระที่ใช้มติพิเศษ หรือเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ



 

ถ่วงดุลอ านาจ จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมี
การก าหนดมาตรการการท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. รวมทัง้มีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน เพื่อช่วยสอบทาน
และถ่วงดลุอ านาจการบริหาร 

2.2 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นค าขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นค าขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ มี
คณุสมบตัิครบถ้วน แต่ยงัขาดคณุสมบตัิเร่ืองการกระจายการถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรายย่อย จึงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนญุาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ หลงัการเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ อาจผนัผวนหลงัการเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เนื่องจากปัจจยัที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น การ
เปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสงัคม การเปล่ียนแปลงผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ
บริษัทฯ การเปล่ียนแปลงค าแนะน าหรือทศันะของนกัวิเคราะห์ เป็นต้น 

 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

รายการ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งวด 6 เดือน 
(30 มิ.ย. 2562) 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 455.52 387.55 606.73 695.99 
หนีสิ้นรวม ล้านบาท 240.73 197.85 247.51 350.23 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 214.79 189.70 359.22 345.77 
รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 450.80 529.30 1,000.58 576.80 
รายได้รวม ล้านบาท 451.36 530.29 1,007.12 577.68 
ต้นทนุการให้บริการ ล้านบาท 367.59 426.73 826.16 485.87 
ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร ล้านบาท 28.37 22.76 60.48 32.92 
ก าไรสทุธิ ล้านบาท 43.14 63.91 94.56 46.57 
อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 18.46 19.38 17.43 15.76 
อตัราส่วนก าไรสทุธิ  ร้อยละ 9.56 12.05 9.39 8.06 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) (1) บาทต่อหุ้น 0.08 0.11 0.17 0.08 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  เท่า 1.12 1.04 0.69 1.01 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  ร้อยละ 9.75 15.16 19.02 16.88(2) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 21.46 31.60 34.45 31.19(2) 
 
(1) ก าไรสทุธิต่อจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 560 ล้านหุ้น (ทีร่าคาพาร์ 0.50 บาทตอ่หุ้น) 
(2) ปรับตวัเลขให้เต็มปี 
 



 

ค าอธิบายเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 451.36 ล้านบาท 530.29 ล้าน
บาท 1,007.12 ล้านบาท 452.66 ล้านบาท และ 577.68 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศนูย์
ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปีมีอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 18.46 ร้อยละ 19.38 ร้อยละ 17.43 ร้อยละ 14.15 และร้อยละ 15.76 ตามล าดับ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 28.37 ล้าน
บาท 22.76 ล้านบาท 60.48 ล้านบาท 23.95 ล้านบาท และ 32.92 ล้านบาท ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ในแต่ละปีตามการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนพนกังานเพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 43.14 ล้านบาท 63.91 ล้านบาท 94.56 ล้านบาท 31.18 ล้าน
บาท และ 46.57 ล้านบาท ตามล าดบั  

ธุรกิจก่อสร้างศนูย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปี 2559 - 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 329.76 ล้านบาท 406.03 ล้านบาท 800.03 ล้านบาท 388.10 ล้านบาท และ 505.52 ล้านบาท มีผลก าไร (ขาดทุน) 
ขัน้ต้นจ านวน (3.94) ล้านบาท 78.56 ล้านบาท 138.44 ล้านบาท 63.33 ล้านบาท และ 94.65 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นร้อย
ละ (1.19) ร้อยละ 19.35 ร้อยละ 17.30 ร้อยละ 16.32 และร้อยละ 18.72 ตามล าดบั ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายได้และ
ต้นทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ต้นทุนเพิ่มในบางโครงการ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุนขัน้ต้นในปีดังกล่าว ต่อมาในปี 2560 – 2561 และงวดหก
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้และก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากงานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูล และงานก่อสร้างโครงการ USO (Phase 1) อย่างไรก็ตามอัตราก าไรขัน้ต้นในปี 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 
2561 และปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปี 2560 เล็กน้อยตามอัตราก าไรขัน้ต้นของโครงการ USO (Phase 1) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วน
ต้นทนุต่อรายได้รวมของธุรกิจค่อนข้างสงู 

ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงข่าย
โทรคมนาคม จ านวน 118.74 ล้านบาท 120.39 ล้านบาท 194.86 ล้านบาท 60.97 ล้านบาท และ 58.97 ล้านบาท ตามล าดับ มีผลก าไรขัน้ต้น
จ านวน 102.62 ล้านบาท 52.05 ล้านบาท 79.84 ล้านบาท 19.25 ล้านบาท และ 17.73 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
86.43 ร้อยละ 43.23 ร้อยละ 40.97 ร้อยละ 31.57 และร้อยละ 30.07 ตามล าดับ ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายได้
และต้นทุน ส่งผลให้มีการปรับปรุงต้นทุนในปี ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นสูงกว่าปกติ  ต่อมาในปี 2560 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายการหลกัมาจากการด าเนินการติดตัง้ระบบโครงข่ายสายให้แก่
กลุ่มบริษัท TRUE, FORTH และ AIT เป็นต้น 

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการจ านวน 
2.30 ล้านบาท 2.88 ล้านบาท 5.69 ล้านบาท 3.03 ล้านบาท และ 12.31 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ รายได้จากการให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) และรายได้จากการให้บริการบ ารุงรักษา



 

แบบ Corrective Maintenance (CM) ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้จากปี 2560 จากการท่ีบริษัทฯ รับงานตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา
อปุกรณ์ DWDM ซึง่เป็นอุปกรณ์ขยายสญัญาณของสายไฟเบอร์ออปติก และในงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้จาก
ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการเพิ่มขึน้อย่างมากจากปี 2561 จากรายได้งานปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้แก่อาคาร MRT 

รายได้อื่น 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 0.56 ล้านบาท 0.99 ล้านบาท 
6.55 ล้านบาท 0.56 ล้านบาท และ 0.88 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร และก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากการโอนสิทธิในสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินจ านวน 5.34 ล้านบาท บนัทึกรวมอยู่ในรายได้อื่น 

ต้นทนุค่าใช้จ่ายพนกังาน 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายพนกังานจ านวน 20.05 ล้านบาท 
27.61 ล้านบาท 41.78 ล้านบาท 18.32 ล้านบาท และ 22.83 ล้านบาท ตามล าดบั ต้นทุนดงักล่าวคือเงินเดือนและค่าใช้จ่ายของพนักงานฝ่าย
บริหารโครงการและบริการ ทัง้นีต้ัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เร่ิมบันทึกค่าแรงจูงใจพนักงานรวมไว้ในต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งค่า
แรงจูงใจดงักล่าวเป็นผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนกังานฝ่ายบริหารโครงการ ส าหรับโครงการที่พฒันาแล้วเสร็จและสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ จากเดิมที่รายการดงักล่าวถกูบนัทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 6.70 ล้านบาท 1.49 
ล้านบาท 4.16 ล้านบาท 1.70 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนพนักงาน
ขาย, ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ซึง่ประกอบไปด้วย ค่าของขวญัปีใหม่ และค่าโฆษณา เป็นต้น ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้มีบนัทึกค่า
แรงจงูใจพนกังานฝ่ายบริหารโครงการไว้ในผลตอบแทนพนกังานด้วย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2559 – 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน  21.67 ล้านบาท 
21.27 ล้านบาท 56.32 ล้านบาท 22.24 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท ตามล าดับ มีรายการหลักคือ ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
เงินเดือน, โบนัส และสวสัดิการอื่นๆ รายการดังกล่าวเพิ่มขึน้ตามจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึน้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ การปรับ
ฐานเงินเดือนพนกังาน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

ก าไรสทุธิ 

ส าหรับปี 2559 - 2561 และงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน ปี 2561 และปี 2562  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 43.15 ล้านบาท 63.91 ล้าน
บาท 94.56 ล้านบาท 31.18 ล้านบาท และ 46.57 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.56 ร้อยละ 12.05 ร้อยละ 
9.39 ร้อยละ 6.89 และร้อยละ 8.06 ตามล าดับ ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามรายได้ที่รับรู้เพิ่มขึน้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในปี 2561 และ
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิลดลงจากปี 2560 เหตุผลหลักมาจากโครงการ USO (Phase 1) ที่มีอัตรา
ก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าโครงการอื่น ประกอบกบัการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจบริษัทฯ 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 



 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 695.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 89.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.71 เมื่อเทียบ
กับสิน้ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น และรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ ทัง้นี ้ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ส่วนประกอบที่ส าคญัของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 326.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.97 ของสินทรัพย์รวม 

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 183.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.39 ของสินทรัพย์รวม 

3. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์จ านวน 73.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของสินทรัพย์รวม 

4. เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนัจ านวน 50.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.31 ของสินทรัพย์รวม 

รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระจ านวน 54.50 ล้านบาท 95.21 ล้านบาท  285.13 ล้านบาท 
และ 326.90 ล้านบาท ตามล าดบั รายการดงักล่าวคือมูลค่างานที่บริษัทท าแล้วเสร็จแต่ยงัไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากยงัไม่ถึง
ก าหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขตามสัญญา รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระส่วนใหญ่มาจากงานติดตัง้สายส่งสัญญาณ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้อง
ด าเนินการติดตัง้สายส่งสญัญาณของทัง้โครงการให้แล้วเสร็จที่ร้อยละ 90 ของโครงการทัง้หมดจึงจะสามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้ ทัง้นี ้ณ 30 
มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 326.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระของ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากโครงการดงักล่าวจ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาในการตรวจมอบงานก่อนที่บริษัท
ฯ จะสามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้ เช่น โครงการ CAT Asian Hub, TRUE Landing Station Songkla และโครงการ USO (Phase 2) ประกอบกับ
รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระของธุรกิจติดตัง้สายส่งสญัญาณ  เช่น โครงการ UPC Den และ โครงการ TRUE Coverage Expansion เป็นต้น 

ลกูหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าสุทธิจ านวน 257.10 ล้านบาท 99.57 ล้านบาท 31.87 ล้านบาท และ 
162.26 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามรอบระยะเวลาการจ่ายเงิน ซึ่งรายการดงักล่าวมีสดัส่วนกว่า
ร้อยละ 70.00 ของลกูหนีก้ารค้าในแต่ละปี อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้มากขึน้ จึงส่งผลให้ลกูหนีก้ารค้าของ
บริษัทฯ ปรับตวัลดลงในปี 2560 และปี 2561โดยนับตัง้แต่ปี 2561 บริษัทฯ เร่ิมมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยบริษัทฯ จะพิจารณา
ลกูหนีร้ายตวั และวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้ควบคู่กับระยะเวลาค้างช าระของลกูหนีแ้ต่ละราย อย่างไรก็ตาม ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มี
ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 ค่อนข้างมากจากการที่บริษัทฯ ท างานแล้วเสร็จ และได้วางบิลเพื่อรอรับช าระเงินจากลูกค้า ทัง้นีลู้กหนี ้
การค้าส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้า W&W จากโครงการ MSC-TYB (Phase 2) และลกูหนีก้ารค้า AIT จากโครงการ USO (Phase 2) 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1.57 ล้านบาท 1.19 ล้านบาท 52.45 ล้านบาท 
และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึน้อย่างมากในปี 2561 จากการที่บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินและอาคารส านักงานของโครงการ    
เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา จ านวน 3 ยนูิต เพื่อใช้เป็นส านกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั 

ณ สิน้ปี 2560 - 2561 และ 30 มิถุนายน2562 บริษัทฯ มีเงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผูกพนัจ านวน 35.24 ล้านบาท 35.57 ล้านบาท 
และ 50.90 ล้านบาท ตามล าดบั เป็นเงินฝากสถาบนัการเงินที่บริษัทฯ ใช้ค า้ประกนัสินเชื่อเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มี



 

รายการดงักล่าวในปี 2559 เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผูกพนัดงักล่าวเพิ่มขึน้ในทุกปีตามการขอเพิ่มวงเงินค า้ประกันโครงการจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ วางเงินฝากเพิ่มเติมเพื่อค า้ประกนัวงเงินดงักล่าว 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ านวน 350.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 102.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 เมื่อเทียบกับ
สิน้ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ทัง้นี ้ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนประกอบส าคัญของหนีสิ้นรวม 
สรุปได้ดงันี ้

          1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 173.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.65 ของหนีสิ้นรวม 

          2. เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าจ านวน 120.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของหนีสิ้นรวม 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 196.59 ล้านบาท 122.48 ล้านบาท 
189.45 ล้านบาท และ 173.90 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน158.80 ล้านบาท 94.50 ล้านบาท 160.66 ล้านบาท และ 
121.44 ล้านบาท ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ รับเหมารายย่อยที่บริษัทฯ จ้างเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นบริษัทคู่ค้าที่จ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับติดตัง้ในแต่ละโครงการ 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 และ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าจ านวน 39.12 ล้านบาท 68.58 ล้านบาท 6.83 ล้านบาท และ 
120.83 ล้านบาท ตามล าดบั เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าคือ เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากลกูค้าเพื่อน ามาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซึง่เป็นไปตาม
สญัญาที่ได้ตกลงร่วมกนั และอีกส่วนหนึ่งคือเงินที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลกูค้าตามสญัญา ซึง่มากกว่ารายได้ที่รับรู้ตามอตัราส่วนของงานที่ท า
ส าเร็จ ณ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าจ านวน 120.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ค่อนข้างมาก โดยส่วน
ใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 1) และ CAT IDC 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 345.77 ล้านบาท ลดลง 13.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75     เมื่อเทียบกับสิน้ปี 
2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรสะสมจากการจ่ายเงินปันผลตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นจ านวน 60.03 ล้านบาท 
สทุธิด้วยก าไรสทุธิของงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 จ านวน 46.57 ล้านบาท 

องค์ประกอบที่ส าคญัของส่วนของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี ้คือ 

1. ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้วจ านวน 207.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 

2. ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 63.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 

3. ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 48.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 

4. ส ารองตามกฎหมายจ านวน 20.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 
 
นักลงทนุสัมพนัธ์ :  
นางสาวพิมวรินทร์ ล าภา โทรศพัท์ : 02-092-7444 ต่อ 104 Email : pimwarinl@infraset.co.th 



 

ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป    ชื่อบริษัท / ชื่อย่อหลกัทรัพย์ บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) / INSET 

ที่อยู่ 
 
เบอร์โทรศพัท์ / โทรสาร 
URL 

เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  
02-092-7444  
www.infraset.co.th 

ที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ รับประกนั
การจ าหน่าย 

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซยี พลสั จ ากดั / บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั 
จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน (หุ้น) / ทนุช าระแล้ว 
(หุ้น) 

560,000,000 หุ้น / 560,000,000 หุ้น 

จ านวนหุ้นและระยะเวลาห้ามขายหุ้น 
(silent period) 

จ านวนหุ้นท่ีถกูห้ามขาย 308,000,000 ล้านหุ้น  
ระยะเวลาห้ามขายหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 ถึง วนัท่ี 7 ตลุาคม 
2563 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบ
การเงนิ    

วนัท่ีสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี 31 ธันวาคม  
นโยบายการน าส่งงบการเงิน - งบการเงินฉบบัสอบทาน : บริษทัฯ จะน าส่งงบการเงินฉบบัสอบทาน

รายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของทกุปี ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้รอบ
บญัชีในแต่ละไตรมาส 
- งบการเงินฉบบัตรวจสอบ : บริษัทฯ จะน าส่งงบการเงินประจ าปีที่
ได้รับการตรวจสอบภายใน 2 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัทฯ โดยไม่ขอน าส่งงบการเงินฉบบัสอบทานรายไตรมาสที่ 4 

ส านกังานตรวจสอบบญัช ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ผู้สอบบญัชี 1.นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  2.นายวชิยั รุจติานนท์   3.นายเสถียร วงศ์สนนัท์  

4.นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  5.นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 
 

ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 3 ปี
ย้อนหลัง และงวด
สะสมล่าสุด*  

ปี 2559 2560 2561 6M 2562 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.38 0.34 0.64 0.62 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.11 0.17 0.08 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.16 0.27 0.11 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 11.01 139.25 158.64 128.90 

อื่นๆ (ถ้ามี) เงื่อนไขการรับหลกัทรัพย์  - ไม่มี - 
การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน  
(Green Shoes Options)  

- ไม่มี - 

*ค านวณจากจ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 560 ล้านหุ้น 
 
 
 



 

คณะกรรมการบริษัท 
ล าดับ ค า

น าหน้า 
ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วันเร่ิมต้น 

1 นาย กมัปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 22/6/2561 
2 นาย ศรัณย์ สภุคัศรัณย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  22/6/2561 

3 นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  22/6/2561 

4 นาย ศกัดิ์บวร พกุกะณะสตุ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  8/5/2549 

5 นาย เมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ กรรมการ  15/2/2561 
6 นาย อคัรวฒัน์ อคัรสวุรรณชยั กรรมการ  15/2/2561 
7 นาย วิเชยีร เจียกเจมิ กรรมการ 22/6/2561 
8 นาย เกษม เตไชยา กรรมการ 15/3/2562 

 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 
 
จดัท าโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเซยี พลสั จ ากดั 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง           
 
บริษัท อนิฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 ...................................       
(นายศกัดิ์บวร พกุกะณะสตุ)      

              กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม    
 

  ................................... 
  (นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 


