
 

ที่. IFS 057/2562 
         

วนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 
 
เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2562  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 
 บรษิัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรบั
ไตรมาส 2 ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 รายละเอียดดงันี ้

 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 195.35 ลา้นบาท และ 322.06  ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายไดจ้าก
ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.99 และรอ้ยละ 16.10 ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารจ านวน 9.11 ลา้นบาท และ 17.79 ลา้นบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้ในแต่ละงวดตามการเพิ่มขึน้ของจ านวน
พนกังานเพื่อสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจ โดยบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 10.21 ลา้นบาท และ 27.40 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 160.39 ลา้นบาท และ 290.40 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 23.39 ลา้นบาท และ 55.59 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 14.58 และรอ้ยละ 19.14 ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
งานก่อสรา้งศนูยข์อ้มลู และงานก่อสรา้งโครงการ USO (Phase 2) ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561 

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม 
จ านวน 33.48 ลา้นบาท และ 29.46 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 7.47 ลา้นบาท และ 8.18 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็น
อัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 22.31 และรอ้ยละ 27.77 ตามล าดับ บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดังกล่าวสม ่าเสมอ ซึ่งมีรายการหลักมาจากการ
ด าเนินการติดตัง้เสาส่งสญัญาณและระบบโครงข่ายสายใหแ้ก่กลุ่มบรษิัท TRUE และ CAT เป็นตน้ 

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการจ านวน 1.00 ลา้นบาท 
และ 1.62 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษา
แบบ Preventive Maintenance (PM) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาแบบ Corrective Maintenance (CM)  



 

รายไดอ้ื่น 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 0.48 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร  

ตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังาน 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายพนกังานจ านวน 8.86 ลา้นบาท และ 12.12 ลา้น
บาท ตามล าดบั ตน้ทนุดงักล่าวคือเงินเดือนและค่าใชจ้่ายของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบรกิาร ทัง้นีต้ัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา บรษิัทฯ 
ไดเ้ริ่มบนัทึกค่าแรงจูงใจพนกังานรวมไวใ้นตน้ทุนค่าใชจ้่ายพนกังาน ซึ่งค่าแรงจูงใจดงักล่าวเป็นผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายใหแ้ก่พนกังาน
ฝ่ายบรหิารโครงการ ส าหรบัโครงการที่พฒันาแลว้เสรจ็และสามารถเรียกเก็บเงินได ้จากเดิมที่รายการดงักล่าวถกูบนัทึกไวใ้นค่าใชจ้่ายในการ
ขาย  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 0.87 ลา้นบาท และ 2.11 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ย ผลตอบแทนพนกังานขาย, ค่ารบัรอง ค่าคอมมิชั่น และค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 
ซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าของขวญัปีใหม่ และค่าโฆษณา เป็นตน้  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 8.24 ลา้นบาท และ 15.68 ลา้น
บาท ตามล าดบั มีรายการหลกัคือ ผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน, โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ รายการดงักล่าวเพิ่มขึน้ตาม
จ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจบรษิัทฯ  และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร 

ก าไรสทุธิ 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562  บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 10.21 ลา้นบาท และ 27.40 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 5.23 และรอ้ยละ 8.51 ตามล าดบั ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามรายไดท้ี่รบัรูเ้พิ่มขึน้ในแต่ละ
งวด บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2561 เหตุผลหลกัมาจากรายไดส่้วนใหญ่ที่รบัรูใ้นปี 2561 มาจากโครงการ USO (Phase 1) ที่มี
อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าโครงการอื่น  

   
จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ  

 
          ขอแสดงความนบัถือ   
 

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


