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เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 
 บรษิัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,007.13 ลา้นบาท และ 1,219.97 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยรายไดห้ลักของบริษัทฯ มาจากรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ
โครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.43 และรอ้ยละ 17.49 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นปี 
2562 เทียบกับปีก่อน เกิดจากการส่งมอบงานโครงการที่ใกลค้รบก าหนดส่งมอบงานตามสญัญาในปี 2562 เช่น USO (Phase 2)  โครงการ
ก่อสรา้งอาคารสถานีเคเบิล้ใตน้ า้ และโครงการปรบัปรุงและขยายพืน้ที่ CAT-IDC ประกอบกบัรายไดง้านซ่อมบ ารุงและบรกิารที่เพิ่มขึน้จากปี 
2561 อย่างมาก อนัเนื่องจากการเริ่มรบัรูร้ายได ้MA USO (Phase 1) ตัง้แต่ไตรมาส 3/62 และงานปรบัปรุงเปล่ียนอุปกรณส์ าหรบัสนับสนุน
อาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT Blue Line Project)  

บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 60.48 ลา้นบาท และ 67.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้
ของจ านวนพนกังานเพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 94.55 ลา้นบาท และ 120.12 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 



 

ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 
800.03 ลา้นบาท และ 1,059.23 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 138.44 ลา้นบาท และ 215.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2562 
บริษัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรขั้นตน้จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากงานก่อสรา้งศูนยข์อ้มลู เช่น โครงการศูนยค์อมพิวเตอร ์
True IDC (Phase 2), โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีเคเบิล้ใตน้ า้ โครงการปรบัปรุงและขยายพืน้ที่ CAT-IDC และงานก่อสรา้งโครงการ USO 
Phase 1 และ 2  

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม จ านวน 194.86 
ลา้นบาท และ 110.44 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 79.84 ลา้นบาท และ 30.64 ลา้นบาท ตามล าดบั โครงการหลกัที่มีการ
รบัรูร้ายไดใ้นปีนี ้ไดแ้ก่ CAT Collocate Tower ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), โครงการติดตัง้โครงข่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ณ อาคารศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม (OFC ICONSIAM), โครงการสรา้งโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม (True 
Coverage Expansion), งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน Nirvana (Rama9-Krungthep Kreetha) เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ
ดังกล่าวลดลง เนื่องจากในปี 2561 มีการส่งมอบงานในส่วนของการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และระบบโครงข่ายสายตามเงื่อนไขสัญญา
ค่อนขา้งมาก  

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการจ านวน 5.69 ลา้นบาท และ 46.95 
ลา้นบาท ตามล าดับ บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึน้ เนื่องจากตัง้แต่ไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ เริ่มรบัรูร้ายไดง้านบ ารุงรักษา
อปุกรณโ์ครงการ USO (Phase 1) มลูค่ารวม 320 ลา้นบาท ซึ่งมีระยะเวลาตามสญัญา 5 ปี    

รายไดอ้ื่น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 6.55 ลา้นบาท และ 3.35 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดส่้วน
ใหญ่มาจากดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุในกองทนุเปิด ณ วนัสิน้งวด 
อย่างไรก็ดี รายไดอ้ื่นในปี 2561 เกิดจากก าไรจากการโอนสิทธิในสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินจ านวน 5.34 ลา้นบาท  

ตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังาน 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีตน้ทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 41.78 ลา้นบาท และ 47.18 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตน้ทนุดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั สวสัดิการอื่นๆ และค่าแรงจงูใจของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ ตน้ทุน
ดงักล่าวเพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ โดยสิน้ปี 2562 บรษิัทฯ มีพนกังานฝ่ายบรหิารโครงการและบริการจ านวน 105 คน เพิ่มขึน้จาก
ปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 80 คน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 4.16 ลา้นบาท และ 9.94 ลา้นบาท ตามล าดับ 
ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนพนักงานขายและการตลาดที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้่าตอบแทนพนักงานขายและค่า
คอมมิชชั่นเพิ่มขึน้ 



 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 56.32 ล้านบาท และ 57.55 ล้านบาท 
ตามล าดบั มีรายการหลกัคือ ค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ รายการดงักล่าวเพิ่มขึน้ตามจ านวน
พนกังานที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเช่าส านกังานสาขา ค่า
เส่ือมราคาอาคารส านกังานแห่งใหม่ เป็นตน้ 

ก าไรสทุธิ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 94.55 ลา้นบาท และ 120.12 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิด
เป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 9.39 และรอ้ยละ 9.85 ตามล าดบั ก าไรสทุธิของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ตามรายไดท้ี่รบัรูเ้พิ่มขึน้ในแต่ละปี บรษิัทฯ 
มีอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2561 เหตผุลหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ที่สงูขึน้ 22% ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เพียง 
10.39% 
   

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ  
          ขอแสดงความนบัถือ  
  
        ...................................       
                               (นายศกัดิ์บวร พกุกะณะสตุ)  
                                      กรรมการผูจ้ดัการ  


