
 

ที่. IFS 061/2562 
         

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
 
เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2562  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 
 บรษิัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรบั
ไตรมาส 3 ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 279.37 ลา้นบาท และ 427.85 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายไดจ้าก
ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.19 และรอ้ยละ 20.56  ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของรายได้
ในไตรมาส 3/2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีก่อน เกิดจากการเร่งส่งมอบงานโครงการต่างๆ เช่น USO (Phase 2)  โครงการก่อสรา้งอาคาร
สถานีเคเบิล้ใตน้ า้ และโครงการปรบัปรุงและขยายพืน้ที่ CAT-IDC ประกอบกบัการเริ่มรบัรูร้ายได ้MA USO (Phase 1)   

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 10.07 ลา้นบาท และ 25.68 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ในแต่ละงวด
ตามการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานเพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 44.77 ลา้นบาท และ 50.29 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 180.95 ลา้นบาท และ 379.14 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 30.02 ลา้นบาท และ 89.75 ลา้นบาท ในปี 2562 บรษิัทฯ 
มีรายไดแ้ละผลก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากงานก่อสรา้งศนูยข์อ้มลู และงานก่อสรา้งโครงการ USO (Phase 2) 
ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561 

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม 
จ านวน 92.15 ลา้นบาท และ 30.80 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 41.64 ลา้นบาท และ 9.23 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษัทฯ มี
รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวลดลง เนื่องจากในไตรมาส 3/2561 มีการส่งมอบงานในส่วนของการติดตัง้เสาส่งสญัญาณ และระบบโครงข่ายสาย
ตามเงื่อนไขสญัญาค่อนขา้งมาก  

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการจ านวน 0.85 ลา้นบาท 
และ 16.92 ลา้นบาท ตามล าดับ รายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ รายไดจ้ากการให้บริการ



 

บ ารุงรกัษาแบบ Preventive Maintenance (PM) และรายไดจ้ากการใหบ้ริการบ ารุงรกัษาแบบ Corrective Maintenance (CM) โดยในไตร
มาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ เนื่องจากการเริ่มรบัรูร้ายไดง้านบ ารุงรกัษาอุปกรณโ์ครงการ USO (Phase 1) ซึ่งมี
ระยะเวลาตามสญัญา 5 ปี    

รายไดอ้ื่น 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 5.42 ลา้นบาท และ 0.99 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รายไดส่้วนใหญ่มาจากดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ดี รายไดอ้ื่นในไตรมาส 3/2561 เกิดจากก าไรจากการโอนสิทธิใน
สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินจ านวน 5.34 ลา้นบาท  

ตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังาน 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562  บรษิัทฯ มีตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังานจ านวน 10.35 ลา้นบาท และ 15.46 ลา้น
บาท ตามล าดบั ตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั สวสัดิการอื่นๆ และค่าแรงจูงใจของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ 
ตน้ทุนดงักล่าวเพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ โดยในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการจ านวน 107 
คน เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีจ านวน 65 คน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 0.99 ลา้นบาท และ 2.80 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนพนกังานขายและการตลาดที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้่าตอบแทนพนกังานขาย
และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 9.08 ลา้นบาท และ 22.88 ลา้น
บาท ตามล าดบั มีรายการหลกัคือ ค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ รายการดงักล่าวเพิ่มขึน้ตาม
จ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่เพิ่มขึน้จากปี 2561 ไดแ้ก่ ค่าบ าเหน็จกรรมการบรหิาร ค่า
เช่าส านกังานสาขา และค่าเส่ือมราคาอาคารส านกังานแห่งใหม่ เป็นตน้ 

ก าไรสทุธิ 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562  บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 44.77 ลา้นบาท และ 50.29 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 16.03 และรอ้ยละ 11.75 ตามล าดบั ก าไรสทุธิของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ตามรายไดท้ี่รบัรูเ้พิ่มขึน้ในแต่ละ
งวด บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิลดลงจากปี 2561 เหตุผลหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้จากจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้
เพื่อสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจ 
   

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


