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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งโดยคุณศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต ซ่ึงมีประสบการณ์และความรู้
ความช านาญในธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โดยไดเ้ลง็เห็นศกัยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมของประเทศไทยในขณะนั้น ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 จึงไดก่้อตั้ง บริษทั อินฟราเซท จ ากดั เพื่อ
ประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ดว้ยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท และไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษทัเอกชนให้ก่อสร้างศูนย์
ขอ้มูลและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ 
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 280 ลา้นบาท ช าระแลว้จ านวน 280 ลา้นบาท โดยประกอบธุรกิจหลกั 3 ส่วนงานดงัน้ี 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยประสบการณ์กว่า 

13 ปี มีทีมงานท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญตั้งแต่การส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์
ขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบด็เสร็จทั้งโครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
บริษทัอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้ ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมา เช่น 

• โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใตน้ ้ า พร้อมอาคารก าลงัของบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จงัหวดัระยอง  

• โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center (MSC)-TYB (ธัญบุรี)) จังหวดั
ปทุมธานี  

• โครงการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 
• โครงการจดัให้มีสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล หมู่บา้น

ในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) (ตั้ งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่ว ถึงและบริการเ พ่ือสังคม (USO Net))  ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C) ของส านักงาน กสทช. 
ภาคเหนือ 1 และ ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

• โครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับห้างสรรพสินคา้ ICONSIAM  
• โครงการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล CAT IDC  
• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(CAT ASEAN Digital Hub) 
• โครงการก่อสร้างสถานีเคเบิ้ลใตน้ ้า TRUE Landing Station จงัหวดัสงขลา 
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2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Infrastructure and Telecommunications Network ) 
จากการด าเนินงานกว่า 13 ปี ท าให้บริษทัฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมกบับริษทัที่เป็นท่ีรู้จกัในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมหลายแห่งท่ีประกอบการเป็นผูรั้บเหมาหลกั หรือผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ ากัด (W&W), บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (FORTH),  
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (AIT), บริษทั สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SAMART) 
เป็นต้น ท าให้บริษทัฯ มีโอกาสได้รับงานบริการเป็นผูรั้บเหมาช่วงส าหรับงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคมจากพนัธมิตรธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้บริการตั้งแต่การส ารวจ, ออกแบบ, ก่อสร้างเสา
สัญญาณโทรคมนาคม และติดตั้งสายสัญญาณส่ือสาร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรคมนาคม ตวัอยา่งผลงานท่ีผา่นมา เช่น  

• ก่อสร้างโครงข่ายเสาสัญญาณโทรคมนาคมของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากดั (TUC) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
(CAT)  

• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของกระทรวงศึกษาธิการ (NEdNet)  
• โครงการน าสายไฟฟ้าลงดินของบริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (NVD) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของโครงการ ICONSIAM 
• โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ CAT Collocate Tower ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ทัว่ประเทศ 

 
3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 

นอกจากธุรกิจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจการให้บริการดา้นงานซ่อมบ ารุงและให้บริการดูแลรักษา
ส าหรับโครงการท่ีเป็นศูนยข์้อมูล โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างระบบโทรคมนาคมด้วย โดย
ให้บริการกบัเจา้ของโครงการ หรือรับงานช่วงต่อจากผูรั้บเหมาหลกั ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีท าให้รายไดส่้วนหน่ึงของบริษทัฯ มี
ความต่อเน่ือง งานซ่อมบ ารุงและบริการจะมีทั้งแบบท่ีเป็นการให้บริการบ ารุงรักษาตามก าหนด (Preventive Maintenance) และ
แกไ้ขซ่อมแซมเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง (Corrective Maintenance) ตาม “โปรแกรม 24/7” คือ ให้บริการทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มุ่งเนน้ทั้งกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีไดส่้งมอบงานโครงการแลว้และไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาต่อเน่ือง และ
กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีมีความตอ้งการการบ ารุงรักษาและบริการระบบงานของตวัเอง ตวัอยา่งงานปัจจุบนัและท่ีผา่นมา เช่น   

• งานบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร DWDM and IP Core Network ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
• งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบงานในศูนย ์Data Center ของ CAT  
• งานซ่อมบ ารุงระบบสนบัสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รวมส่วนต่อขยายถึง

สถานีเตาปูน (MRT Blue Line)  
• งานบ ารุงรักษาโครงการจดัให้มีสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ี

ห่างไกลและหมู่บ้านในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) ของส านักงาน กสทช. ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 
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1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ปี 

2) พนัธกิจ (Mission) 
 บริษทัฯ มีพนัธกิจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจของบริษทัฯ ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น พฒันาความเป็นมืออาชีพและสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่พนกังาน เอาใจใส่ทุ่มเทท าในส่ิงท่ีเหมาะสมและเช่ือถือไดเ้พ่ือ stakeholder และมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตก้าร
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3) เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่มาโดยตลอด คือการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนทั้งในดา้นรายได้
จากการให้บริการ และระดบัความสามารถในการท าก าไร โดยการสร้างความน่าเช่ือถือจากผลงานและคุณภาพงานท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ 

4)  กลยุทธ์ 
 บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนยข์อ้มูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจดา้นโทรคมนาคมชั้นน า ใน
ลกัษณะเป็นผูรั้บเหมาหลกัและผูรั้บเหมาย่อย โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีกล
ยทุธ์การด าเนินธุรกิจดงัน้ี 

4.1) มีพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการมีพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านท่ีแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จาก
ประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษทัฯ ไดส้ร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีและเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคู่คา้
หลายรายในบัญชีคู่ค้าท่ีได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถพฒันาขีด
ความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูใ้ช้งานไดดี้ย่ิงขึ้น ท าให้บริษทัฯ มีลูกคา้ท่ีไวว้างใจ
มอบหมายงานให้บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

4.2) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกคา้ 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการด าเนินโครงการให้สามารถส่งมอบไดเ้ร็วกว่าก าหนด จึงมีขั้นตอนและระบบการ

ด าเนินงานโครงการ รวมถึงเครือข่ายคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพในแทบทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานไดร้วดเร็วกว่าก าหนดโดยยงั
สามารถรักษาคุณภาพงานไวไ้ด ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผูค้วบคุมงาน และแนวทางการรับวางใบแจง้
หน้ีและช าระเงินท่ีรวดเร็วให้กบัคู่คา้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกนัด าเนินโครงการให้รวดเร็วย่ิงขึ้น ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ไม่เคย
ตอ้งเสียค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการตามก าหนดและสามารถรับงานโครงการไดม้ากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจและเช่ือมัน่ในการด าเนินโครงการของบริษทัฯ และกลบัมาใชบ้ริการบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  
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4.3) พฒันาความสามารถในการให้บริการอยา่งครบวงจร  
บริษทัฯ ไดส่ั้งสมประสบการณ์การท างานจนมีความรู้ความช านาญในการท างานในขอบเขตท่ีหลากหลาย และ

สามารถท างานไดใ้นทุกพ้ืนท่ี และไดพ้ฒันายกระดบัความสามารถในการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ ให้ทดัเทียมกบัเทคโนโลยีท่ี
กา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ลูกคา้ของบริษทัฯ มีความตอ้งการการตอบโจทยท่ี์ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง 
ติดตั้ง และบริการหลงัการส่งมอบ ทั้งการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุขดัขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดค้  านึงถึง
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและไดน้ าเสนอบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการ
ติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างความสามารถในการรับงานในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแข่งขนั 

4.4) รับงานท่ีเหมาะกบัความสามารถของบริษทัฯ  
บริษทัฯ สามารถรับด าเนินโครงการไดใ้นลกัษณะเป็นผูรั้บเหมาหลกัและผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงบริษทัฯ จะพิจารณา

ความเหมาะสมของลกัษณะการรับงาน เพื่อให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการรายไดแ้ละกระแสเงินสดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสอดคลอ้งกบัความสามารถในการให้บริการของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจาก
ผูรั้บเหมาหลกัส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ท าให้บริษทัฯ สามารถเรียกเก็บค่าด าเนินการจากผูรั้บเหมาหลกัไดท้นัทีท่ีท างาน
ส่วนของตนเองส าเร็จ โดยไม่ตอ้งรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ด าเนินการจนแลว้เสร็จ ท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารวงจรเงินสด
ไดดี้ขึ้น ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บเหมาหลกัในโครงการท่ีมีขนาดเหมาะสม ท าให้มีรายไดแ้ละอตัราก าไรท่ีดีขึ้น 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนกั  

4.5) หาลูกคา้กลุ่มใหม่ 
บริษทัฯ มีแนวทางการหาลูกคา้กลุ่มใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่และเปิดโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ๆให้บริษทัฯ โดยใชค้วามสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นเวลานานและทีมงานฝ่ายขายท่ีออกหา
โครงการใหม่ๆ บริษทัฯ มีแนวทางการหาลูกค้าท่ีเปิดกวา้งและไม่ได้จ ากัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ โดยเน้นการรับงาน
โครงการท่ีสามารถน าความสามารถและประสบการณ์ของบริษทัฯ มาประยุกต์ในบริบทใหม่โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมี
ลูกคา้รายใหม่ปีละ 3 ราย 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2549 -2553 
▪ ปี 2549 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท  
▪ เร่ิมแรกบริษทัฯ ไดใ้ห้บริการเก่ียวกบัการก่อสร้างและติดตั้งศูนยข์อ้มูลโดยมีการซ่อมบ ารุงและบริการหลงัการก่อสร้างให้กบั

ผูป้ระกอบการท่ีมีความต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก รวมถึงการเป็นผูรั้บเหมาช่วงในการให้บริการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กบั
กลุ่มลูกคา้ประเภทบริษทัส านกังานขนาดเล็กและกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการชั้นน าดา้นบริการระบบสารสนเทศ (System 
Integrator หรือ SI) เช่น AIT, FORTH, LOXLEY กลุ่มบริษทั SAMART และกลุ่มบริษทั CDG เป็นตน้ โดยบริษทั SI ดงักล่าว
จะเป็นผูรั้บเหมาหลกั (Main Contractor) หรือผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์หลกัในการเข้าประมูลโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมอบหมายงานบางส่วนให้บริษทัฯ ในฐานะผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractor) ในช่วงแรกท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงานจะ
เป็นโครงการขนาดเลก็มูลค่าไม่สูงมาก แต่เนน้ปริมาณของการให้บริการและใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น  

▪ ปี 2553 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 
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ปี 2554-2558  
บริษทัฯ เร่ิมเขา้สู่อุตสาหกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัขนาดใหญ่ 
▪ บริษทัฯ เร่ิมมีพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยเร่ิมจากการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั FORTH บริษทัฯ เร่ิมรับงานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานในโครงการ MSAN 160K (Multi-Service Access Node) ท่ีท าให้กบัองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัคือ 
TOT) ซ่ึงเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพ่ือให้ระบบโทรศพัทพ้ื์นฐาน (โทรศพัทบ์า้น) สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต
ได ้ซ่ึงบริษทัฯ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดงักล่าวไดม้ากกว่า 1,000 จุดทัว่ประเทศไทย และจากผลงานดงักล่าวท าให้บริษทัฯ 
ไดรั้บงานเพ่ิมซ่ึงเป็นโครงการส่วนขยายคือ MSAN 577K อีกจ านวน 1 โซน   

▪ ต่อมาบริษทัฯ เร่ิมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั W&W โดยเร่ิมรับงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นงานก่อสร้างและ
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณในโครงการ TOT 3G โดยท างานร่วมกบั W&W ถึงแมบ้ริษทัฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ดา้นน้ีมาก่อน แต่บริษทัฯ ก็เล็งเห็นโอกาสการขยายการให้บริการ จึงไดพ้ฒันาการให้บริการส่วนงานดงักล่าว และสามารถ
ก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณส าหรับโครงการดงักล่าวไดม้ากถึง 570 ตน้ จากทั้งหมด 652 ตน้ของโครงการทั้งหมด ส่งผล
ให้บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจและเป็นท่ียอมรับในผลงานและคุณภาพงานของบริษทัฯ ซ่ึงท าให้ต่อมา W&W ไดใ้ห้โอกาส
บริษทัฯ ในการเขา้ร่วมเสนอราคาและบริการในงานต่อมาอีกหลายโครงการอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั 
จากผลงานท่ีผ่านมา ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจมากขึ้นจากพนัธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง เช่น กลุ่มบริษทั AIT และ
กลุ่มบริษทั SAMART เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บงานก่อสร้างโครงข่ายเสาและสายสัญญาณอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะงาน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี W&W ไดรั้บจากบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
(กลุ่ม TRUE) และท าให้บริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในธุรกิจมากขึ้นต่อเน่ืองทุกปี  

▪ ปี 2556 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
ปี 2559 
▪ บริษทัฯ ไดรั้บโครงการก่อสร้างศูนยชุ์มสายโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของกลุ่ม TRUE มูลค่ากว่า 450 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ให้บริการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมงานก่อสร้างอาคารพ้ืนท่ีกว่า 10,000 ตารางเมตร และงานระบบท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกนัไฟกระชาก ระบบปรับอากาศ ระบบก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ระบบดบัเพลิง และระบบ
กลอ้งวงจรปิดในอาคาร เป็นตน้  ซ่ึงโครงการก่อสร้างดงักล่าวตอ้งใชค้วามรู้และความช านาญเฉพาะดา้น เพ่ือให้ศูนย ์Data 
Center สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง  

 
ปี 2560 
▪ บริษทัฯ เร่ิมรับงานขนาดใหญ่ ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ลา้นบาทเป็นคร้ังแรก จากการรับงานรับเหมาช่วงต่อจากผูท่ี้ประมูล

งานโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม หรือ Universal Service Obligation 
(โครงการ USO (Phase 1)) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านกังาน กสทช.) ไดจ้ดัท าโครงการ USO (Phase 1) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลไดเ้ขา้ถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะท่ี 1 กลุ่ม TRUE เป็นผูท่ี้ประมูลไดส้ าหรับงานท่ีจดัให้มี
บริการอินเทอร์เน็ต (Broadband Services) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และงานท่ีจดัให้มีบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Services) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมี W&W เป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการในระยะท่ี 1 
ในการเสนอราคาและบริการต่อ W&W เพื่อรับงานต่อ ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบั AIT ในการเสนอราคาและบริการ มูลค่างานใน
ส่วนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมีมูลค่ารวมประมาณ 1,160 ลา้นบาท  
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ปี 2561 
▪ บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาทเป็น 207 ลา้นบาท รวมถึงด าเนินโครงการ USO (Phase 1) ต่อเน่ืองจากปี 2560 

และมีการรับงานโครงการอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีส าหรับโครงการ 
CAT Collocate Tower มูลค่า 100 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างศูนยป์ฎิบติัการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
ส าหรับห้างสรรพสินคา้ ICONSIAM มูลค่ากว่า 50 ลา้นบาท เป็นตน้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมพฒันางานรูปแบบใหม่ส าหรับการ
ให้บริการในกลุ่มลูกคา้ใหม่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการท าธุรกิจให้กวา้งขวางมากขึ้น โดยเร่ิมรับงานกบัผูป้ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณภายในโครงการอสังหาริมทรัพยล์งใตดิ้น เพ่ือไม่ให้
บดบงัทศันียภาพภายในหมู่บา้น ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์พฒันาขึ้นใหม่จะนิยมวางสายไฟฟ้าใตดิ้นมากขึ้น 

 
ปี 2562 
▪ บริษทัฯ ด าเนินงานโครงการ USO (Phase 2) และงานบ ารุงรักษาโครงการ USO (Phase 1) รวมถึงยงัคงขยายโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ และท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ภายใต้ช่ือ “บริษัท  
อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)” และอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 207 ลา้นบาท เป็น 280 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนใหม่จ านวน 146 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และน าบริษทัฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เพื่อท่ีจะระดมเงินทุนส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายตวัของธุรกิจ และเพื่อให้สามารถรับงาน
โครงการท่ีมีมูลค่าสูงได้ ตามวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผูน้ า 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 5 ปี 

 
1.4 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างให้ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงสามารถแบ่งการให้บริการของบริษทัฯ เป็น  3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology (IT) Infrastructure), 2) ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) เช่น งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่าย และ 3) ธุรกิจ
งานซ่อมบ ารุงและบริการ (Maintenance and Service) ดา้นศูนยข์อ้มูล, เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึง
สามารถต่อยอดจากงานรับเหมาหลกับางโครงการให้บริษทัฯ มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยธุรกิจของบริษทัฯ สามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงและขยายตวัของอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซ่ึงมีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
มากขึ้น ทั้งน้ีสามารถแบ่งโครงสร้างรายไดต้ามลกัษณะธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ตามงบการเงินส าหรับปี 2560 - 2562 เป็นดงัน้ี 

2.1  โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 
 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

406.03 76.57 800.03 79.44 1,059.22 86.82 

2) ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย 
โทรคมนาคม 

120.39 22.70 194.86 19.35 110.44 9.05 

3) ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 2.88 0.54 5.69 0.56 46.95 3.85 

รวมรายได้หลัก 529.30 99.81 1,000.58 99.35 1,216.61 99.73 

รายไดอ่ื้น 0.99 0.19 6.55 0.65 3.35 0.27 

รวมรายได้ทั้งหมด 530.29 100.00 1,007.13 100.00 1,219.96 100.00 

 

รายได้รวมของบริษทัฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนยข์้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (3) รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ และ 4) 
รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ และก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

2.2 ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม โดย

ครอบคลุมงานส ารวจพ้ืนท่ี งานออกแบบ งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามขอบเขตงานท่ีลูกคา้ก าหนด โดยบริษทัฯ จะให้บริการแบบท่ีเป็นผูรั้บเหมา
หลกั (Main Contractor) ซ่ึงรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ (Project Owner) และผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) ท่ีรับงาน
จากผูรั้บเหมาหลกัรายอื่น ซ่ึงสัญญาว่าจา้งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของสัญญาจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) โดย
บริษทัฯ จะรับรายละเอียดความตอ้งการจากลูกคา้เพื่อประมาณราคาโครงการ และจดัส่งขอ้เสนอราคาให้ลูกคา้พิจารณาท า
สัญญาว่าจา้ง หลงัจากท่ีท าสัญญาว่าจา้งแลว้ บริษทัฯ จะท าการว่าจา้งผูรั้บเหมารายย่อย เพ่ือเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง โดยมีทีม
วิศวกรของบริษทัฯ จะเป็นผูค้วบคุมการด าเนินการทุกขั้นตอนตลอดโครงการเพ่ือให้สามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรง
ตามระยะเวลาท่ีผูว่้าจา้งก าหนดตามสัญญา ดงัท่ีแสดงตามแผนงานดา้นล่าง 
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ในการด าเนินการส าหรับทุกโครงการ ทีมวิศวกรของบริษทัฯ จะควบคุมคุณภาพของงาน ตั้งแต่การส ารวจและ
ออกแบบโครงการเพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการของผูว่้าจา้ง การวางแผนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโครงการของ
ผูรั้บเหมารายยอ่ยจนกระทัง่ส่งมอบงาน ทั้งน้ีสามารถแบ่งประเภทงานของบริษทัฯ ตามลกัษณะโครงการไดด้งัน้ี 

2.2.1 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology (IT) Infrastructure) 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
Data Center เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการให้บริการจดัเก็บเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและ

ประมวลผลขอ้มูล (Data) ท่ีมีปริมาณมาก และท างานไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนั ซ่ึงในการออกแบบและการก่อสร้าง Data 
Center จะเนน้ให้การท างานของ Server มีความสามารถในการตอบสนองและท างานไดเ้สถียรท่ีสุด นอกจากน้ีในปัจจุบนั Data 
Center ยงัมีส่วนท าให้การส่งขอ้มูลและส่ือสารในการปฏิบติังานสะดวกขึ้น  

บริษทัฯ ให้บริการก่อสร้าง Data Center ทั้งการก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ และการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารเดิม
เพื่อใชเ้ป็น Data Center ซ่ึงจะตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์และความช านาญท่ีเฉพาะเจาะจง เน่ืองจาก Data Center ตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบและก่อสร้างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือรองรับฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีมีความแตกต่างจากอาคารหรือห้องคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงสร้างศูนย ์Data Center : งานออกแบบ Data Center จะมีลกัษณะพิเศษในดา้นการออกแบบโครงสร้างเพื่อ
รองรับน ้าหนกัท่ีมากกว่าอาคารโดยทัว่ไป เน่ืองจาก Data Center ตอ้งมีเคร่ือง Server วางเป็นจ านวนมาก รวมถึง
มีอุปกรณ์และระบบต่างๆ ท่ีมากกว่าอาคารปกติ รวมถึงยงัตอ้งค านึงถึงการรองรับแรงส่ันสะเทือนของระบบจ่าย
ไฟฟ้าส ารองด้วย นอกจากน้ีการออกแบบโครงสร้างก าแพงก็มีความส าคญัในการสร้าง Data Center ซ่ึงตอ้ง
ออกแบบให้ก าแพงมีความหนากว่าปกติ เช่น เป็นก าแพงคอนกรีต 2 ชั้น เพ่ือช่วยในการป้องกันความร้อน 
ความช้ืนจากภายนอก และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร เป็นตน้ 

- ระบบท าความเยน็ : เพื่อรองรับการใชง้านของเคร่ือง Server ท่ีมีความร้อนสูงจากการใชง้านตลอด 24 ชม. อาคาร 
Data Center จะตอ้งมีระบบท าความเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถวดัและควบคุมอุณหภูมิให้อยูร่ะดบัท่ี

เจ้าของโครงการ (Project Owner) 
: ผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี, ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม, หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, บริษทัเอกชนขนาดใหญ่ 

ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) 

ผูรั้บเหมารายยอ่ย 

สัญญา 

สัญญา 

สัญญา 

ว่าจา้ง 

ส่งมอบ
งาน 

ส่งมอบ
งาน 

ส่งมอบ
งาน 

ส่งมอบ
งาน 

 บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
(INSET) 
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เหมาะสมส าหรับเคร่ือง Server ท่ี 22 องศาเซลเซียส หรือความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 50 ทั้งน้ี อาจใชฉ้นวนกนัความ
ร้อนจากภายนอก เพ่ือช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในได ้นอกจากน้ี Data Center บางแห่งจะท าการยกพ้ืนขึ้น
เพ่ือเดินระบบปรับอากาศไวใ้ตพ้ื้น หรือการท าความเยน็ท่ีให้ลมเยน็จากพ้ืนสู่เพดาน 

- ระบบพลงังานส ารอง : Data Center จะตอ้งมีระบบไฟฟ้าหรือพลงังานส ารอง เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเน่ืองและจ่ายไฟชดเชยเม่ือเกิดปัญหาไฟตก ไฟดบั ไฟกระชากหรือไฟเกิน ดงันั้นการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Data Center จะตอ้งมีส่วนของระบบพลงังานส ารองเพื่อให้เคร่ือง Server สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองตลอดเวลา ระบบไฟฟ้าส ารองมีหลายแบบ ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าส ารอง
จาก Battery (UPS Power Supply) ระบบการป่ันไฟส ารองจากน ้ ามนั (Generator) และหมอ้แปลงไฟฟ้าประเภท 
Dry Type ซ่ึงใช้ในการปรับแรงดนัไฟฟ้าท่ีรับมาให้เขา้กบัการใช้งานในศูนย ์Data Center เป็นตน้ โดยทัว่ไป 
Data Center จะมีระบบไฟฟ้าส ารองมากกว่า 1 เคร่ือง เพ่ือให้สามารถใชแ้ทนกนัไดเ้ม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

- ระบบการรักษาความปลอดภยั : อาคาร Data Center จะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได ้เพื่อป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุต่างๆ ภายในอาคารจากการท่ีมีวสัดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จ านวนมาก เช่น ระบบดบัเพลิง 
(ส าหรับ Data Center ควรจะใช้สารดับเพลิงท่ีเป็นสารไม่น าไฟฟ้า ไม่ท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
Pyrogen, NOVEC เป็นต้น)นอกจากระบบดบัเพลิงแล้ว ยงัต้องมีระบบตรวจจบัความร้อนเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะ
สามารถป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากอคัคีภยั รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ออก Data Center 
อยา่งเขม้งวด 

ตามมาตรฐานสากลของสถาบนั Uptime Institute สามารถแบ่ง Data Center ออกเป็น 4 ระดบั (Tier) ไดด้งัน้ี 

Uptime Institute Tier I Tier II Tier III Tier IV 

Redundancy N N+1 N+1 N After any Failure 

Distribution Paths 1 1 
1 Active 

1 Passive 
2 Simultaneously 

Active 

Concurrently 
Maintainable 

NO NO YES YES 

Fault Tolerance NO NO NO YES 

Compartmentalization NO NO NO YES 

Continuous Cooling 
Load Density 
Dependent 

Load Density 
Dependent 

Load Density 
Dependent 

Class A 

ท่ีมา: มาตรฐาน Uptime Institute 
 

Tier I: Basic Capacity (Data Center ท่ีมีองค์ประกอบของงานระบบในระดับพ้ืนฐาน) มีระบบต่างๆ เช่น 
ระบบจ่ายไฟฟ้า, ระบบส่งน ้ าเยน็, ระบบปรับอากาศ เป็นตน้ เพียงพอส าหรับการรองรับ Data Center ทั้งระบบ 
แต่ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง (Redundancy) โดยในระดบั Tier I ยอมให้ระบบไม่สามารถให้บริการไดต้ามปกติ หรือมี 
Service Level Agreement (SLA) ท่ี 99.671% หรือท่ี 28.817 ชัว่โมงต่อปี 

Tier II: Redundant Capacity Components เป็น Data Center ท่ีมีระบบการท างานพ้ืนฐานจาก Tier I แต่มี
อุปกรณ์ชุดส ารองในระบบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระบบพลงังานส ารอง (UPS และ Generator) ระบบท่ีเก่ียวกับการ 
Cooling เพ่ือเพ่ิมระดบัความปลอดภยัให้แก่อุปกรณ์ IT ภายใน Data Center (ระบบมีชุดส ารองแบบ N+1 (+1 
หมายถึงมีระบบส ารองไวร้องรับ)) โดยในระดบั Tier II ยอมให้มี SLA ท่ี 99.741% หรือท่ี 22.688 ชัว่โมงต่อปี 

Tier III: Concurrently Maintainable เป็น Data Center ท่ีมีระบบการท างานพ้ืนฐานจาก Tier I และ Tier II 
โดยท่ียงัคงสามารถท างานอยู่ได้ในขณะท่ีมีการจัดการซ่อมบ ารุงหรือเปล่ียนทดแทนในส่วนท่ีต้องการ 
(Concurrently Maintainable) และมีระบบส่งไฟฟ้าท่ีแยกอิสระออกจากกัน (Distribution Paths) ช่วยให้การ
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บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าท าไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดระบบทั้งหมด โดยในระดบั Tier III ยอมให้มี SLA ท่ี 99.982% หรือ
ท่ี 1.5768 ชัว่โมงต่อปี 

Tier IV: Fault Tolerance ระบบการท างานท่ีมีพ้ืนฐานจาก Tier III ท่ียงัคงสามารถท างานอยู่ได้เม่ือมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น เน่ืองจากอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจะมีการส ารองอุปกรณ์ไวแ้บบ N after failure (หมายถึง
จะตอ้งมีอุปกรณ์ส ารองตลอด โดยระบบจะไม่หยุดท างานในทุกกรณี) และมีการแบ่งพ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมี
ความส าคญักบัระบบออกเป็นสัดส่วน (Compartmentalization) ส่งผลให้หากเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้อุปกรณ์ช้ิน
หน่ึงไม่สามารถใชง้านได ้จะยงัคงมีอุปกรณ์ส ารองอยู่เสมอ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหมใ้นระบบสายไฟฟ้าจากหมอ้
แปลงไฟฟ้าไปยงัระบบ UPS Data Center จะยงัคงท างานอยูไ่ด ้เน่ืองจากยงัมีสายไฟฟ้าอีกชุดหน่ึงอยูใ่นส่วนกั้น
แยก โดยในระดบั Tier IV ยอมให้มี SLA ท่ี 99.995% หรือท่ี 26.28 นาทีต่อปี 

 

โดยบริษทัฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง Data Center ตามความต้องการของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็น Data Center 
ตั้งแต่ระดบั Tier I จนถึงระดบั Tier IV ทั้งน้ีสามารถสรุปขอบเขตการท างานของบริษทัฯ ในการก่อสร้าง Data Center ไดต้าม
แผนภาพดา้นล่าง 

 
โดยในส่วนของการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารเดิมเพ่ือใช้เป็น Data Center หรือห้อง Data Center มีขั้นตอนการท างาน

ใกลเ้คียงกบังานก่อสร้าง Data Center ตามแผนภาพขา้งตน้ แต่จะแตกต่างท่ีการให้บริการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารให้เป็นศูนย ์Data 
Center ไม่ตอ้งท าการก่อสร้างโครงสร้าง Data Center ใหม่ และตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น การรับน ้าหนกัของพ้ืนท่ี
อาคาร รวมถึงการวางระบบต่างๆ ไม่ให้กระทบกบัระบบภายท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีอาคารเดิม เป็นตน้ 

 
ตัวอย่างผลงานการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุงอาคาร Data Center ที่ผ่านมา 
- โครงการ SYMPHONY Cable Landing Station (Rayong)  

ช่ือลูกคา้ : บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 5 มกราคม 2558 – 2 สิงหาคม 2558 
มูลค่าสัญญา : 95 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใตน้ ้า 3 ชั้น และอาคารก าลงั 2 ชั้นพร้อมงานระบบ  ในอาคาร  

 

ส ารวจพื้นท่ีและออกแบบ
โครงสร้าง Data Center ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้

ก่อสร้างโครงสร้าง Data 
Center ตามแบบท่ีวางไว้

วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์
ภายใน Data Center

ทดสอบอุปกรณ์

แต่ละประเภท
ทดสอบคุณภาพของระบบ 

และส่งมอบงาน
รับประกนัผลงานพร้อม

บ ารุงรักษา
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- โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (ธัญบุรี) True MSC TYB 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
มูลค่าสัญญา : 431.5 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม 5 ชั้น พร้อมงานระบบในอาคาร 

 

- โครงการ ICONSIAM DATA CENTER 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 มีนาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561  
มูลค่าสัญญา : 37.84 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารศูนยก์ารคา้ Icon Siam เป็น Data Center 

 

 

 
 
 

2 งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานท่ีเป็นการวางและการเช่ือมต่อของระบบต่างๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ 

ทั้งระบบการส่ือสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อให้การท างานของทุกระบบมีความ
เช่ือมต่อและประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางระบบ การ
ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณต่างๆ เพ่ือเช่ือมต่อระบบกบัอุปกรณ์ภายในโครงการ 

ตัวอย่างผลงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ผ่านมา 
- โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation 

(USO)) (Phase 1) 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั และบริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 28 กนัยายน 2560 – 27 กนัยายน 2561  
มูลค่าสัญญา (ส่วนของบริษทัฯ) : 1,161.90 ลา้นบาท (มูลค่างานปัจจุบนัคงเหลือ 1,041.99 ลา้นบาท) 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัและการลดความเหล่ือม
ล ้าการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จึงได้จัดตั้งโครงการการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service 
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Obligation หรือ USO) ซ่ึงให้ความส าคัญในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมทางด้านเสียง (Voice Service) และข้อมูล 
(Broadband Internet Service) ของผูค้นท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) จ านวน 3,920 หมู่บา้น โดยก าหนดนโยบายใน
การจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขา้ถึงทุกหมู่บา้น และการขยายขอบเขตสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในพ้ืนท่ีท่ียงัขาด
แคลนสัญญาณหรือยงัไม่ทัว่ถึง รวมถึงการจดัตั้งศูนยอิ์นเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม ภายใตช่ื้อ “ศูนย ์USO Net” ซ่ึง
โครงการ USO มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนไดรั้บบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ทั้ง
ผูด้อ้ยโอกาส ผูมี้รายไดน้้อย และผูพิ้การในการเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบท และพ้ืนท่ีห่างไกลชายขอบ ซ่ึงไม่มี
ระบบโทรคมนาคมเขา้ถึงให้ไดรั้บความสะดวกมากขึ้น 

การจ าแนกพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 
 

โครงการ USO (Phase 1) กสทช. ไดเ้ปิดให้ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตวัเองเขา้ร่วมประมูล 
โดยสรุปผลการประมูลเป็นดงัน้ี 

ผู้ชนะการประมลู Broadband Internet Service Mobile Service 

กลุ่มบริษทั TRUE ภาคเหนือโซน 1 
ภาคเหนือโซน 2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มบริษทั TOT 
ภาคเหนือโซน 2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือโซน 1 

กลุ่มบริษทั ITEL ภาคกลาง - ใต ้ - 
กลุ่มบริษทั CAT - ภาคกลาง - ใต ้
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พ้ืนที่ภาคเหนือโซน 1 ประกอบดว้ย  จงัหวดัเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ล าปาง ,ล าพูน 
พ้ืนที่ภาคเหนือโซน 2 ประกอบดว้ย  จงัหวดัอุตรดิตถ,์ นครสวรรค,์ อุทยัธานี, ก าแพงเพชร, ตาก, สุโขทยั, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์ 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ, ขอนแก่น, ชยัภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย,์ มหาสารคาม, มุกดาหาร, 

ร้อยเอด็, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองบวัล าภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี 
พ้ืนที่ภาคกลาง - ใต้ ประกอบดว้ย จงัหวดักระบ่ี, กาญจนบุรี, จนัทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชยันาท, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, 

ประจวบคีรีขนัธ์, ปราจีนบุรี, พงังา, พทัลุง, เพชรบุรี, ระนอง, ลพบุรี, สตูล, สงขลา, สระแกว้, 
สุพรรณบุรี, 
สุราษฎร์ธานี ,นราธิวาส, ยะลา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจ ไดร่้วมกนัท าสัญญา Consortium เพื่อเขา้ประมูลงานโครงการ USO (Phase 1) 
จากกลุ่มบริษทั TRUE ในฐานะ Sub Contractor โดยไดรั้บงานดงัน้ี 

1. การจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือโซน 1 
- งานก่อสร้างศูนยอิ์นเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) จ านวน 206 อาคาร 
- งานจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 1,255 แห่ง 

2. การจดัให้มีสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Service) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือโซน 2 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- งานจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้บริการสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ านวน 2,176 แห่ง 

 
แผนภาพสรุปขอบเขตงานของบริษทัฯ ในโครงการ USO (Phase 1) 

 

สรุปขอบเขตงานแต่ละส่วนได้ดังนี ้
 1.  การจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 

- งานก่อสร้างศูนยอิ์นเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) เป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตสูง 1 ชั้น 
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 96 ตารางเมตร โดยภายในอาคารประกอบดว้ย ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับชุมชน, พ้ืนท่ีส่วนกลาง, ห้องน ้า และห้องเก็บของ 

 

   Broadband Inernet Service (            1)

-               USO Net

-                                    WIFI

   Mobile Service (            2            )

-                                           

INFRAAIT

-                            WIFI

       

                 USO Net
-                          WIFI

INFRAAIT

-                                             
                                             

       

                                                                          

        USO (Phase 1)

            Consortium (AI Consortium)         AIT     INFRA 
               Mobi le Service

            Consortium (AI Consortium)         AIT     INFRA      
               Broadband Internet Service



 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 14 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการเช่ือมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคม
จากระบบโครงข่ายหลกัของผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเขา้มาท่ีหมู่บา้นในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI (Internet) ท่ีติดตั้งไว้
ตามจุดท่ีส าคญัในหมู่บา้นนั้นๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) , โรงเรียน และบริเวณจุดศูนยก์ลางของ
หมู่บา้น รวมถึงการติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ส าหรับบางพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง ทั้งน้ีในกรณีท่ีหมู่บา้นไม่ได้
อยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัจุดกระจายสัญญาณและไม่สามารถท าการเดินสายสัญญาณได ้ ทางบริษทัฯ จะด าเนินการติดตั้ง
เคร่ืองรับสัญญาณผา่นโครงข่ายดาวเทียมภายในหมู่บา้น เพื่อเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI 

 
2. การจดัให้มีสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Service) 
งานจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้บริการสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นการเช่ือมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคมจาก

ระบบโครงข่ายหลกัของผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเขา้มาท่ีหมู่บา้นในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือกระจายสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารภายในหมู่บา้นได ้
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- โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นท่ีภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 5 กุมภาพนัธ์ 2562  
มูลค่าสัญญา : 20 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ติดตั้งโครงข่าย IP Access Network ณ สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพ้ืนท่ีภาคใต ้

 

- โครงการติดตั้งระบบบริการภายในสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
มูลค่าสัญญา : 8 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ติดตั้งระบบส่ือสารและอุปกรณ์งานระบบบริการภายในสถานี 
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2.2.2 ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) 
โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิงก่อสร้างท่ีช่วยให้เครือข่ายโทรคมนาคมเช่ือมต่อถึงกนัไดร้ะหว่างผู ้

ให้บริการและผูใ้ช้งาน เช่น เสาสัญญาณ ชุมสาย สายใยแกว้น าแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) เป็นตน้ โดย
โครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ของตวัเอง เช่น โทรศพัท์พ้ืนฐาน 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ โมเด็มอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการออกแบบและก่อสร้างจ าเป็นตอ้งใช้ความช านาญเฉพาะดา้น ทั้งน้ีธุรกิจ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทัฯ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี  

1.  งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม 
บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพ่ือกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ให้กับผูป้ระกอบการโทรคมนาคม 

(Operator) ในประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (กลุ่มบริษทั TRUE) และกลุ่มบริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) (กลุ่มบริษทั TOT) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) ท่ีรับงานผา่นจากผูรั้บเหมาหลกั 
(Main Contractor) ไดแ้ก่ บริษทั ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จ ากดั(W&W) และ บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็น
ตน้ จากนั้นบริษทัฯ จะว่าจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ยเป็นผูด้  าเนินการติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษทัฯ เป็นผูดู้แลและควบคุมการติดตั้ง
ตลอดระยะเวลาเพ่ือให้งานมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่ผูว่้าจา้งตามก าหนดเวลา ทั้งน้ีขอบเขตการให้บริการของ
บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 
รูปแบบหลกัของเสาส่งสัญญาณแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

Guyed Mast Tower นิยมติดตั้งบนพ้ืนดิน เป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมี 3 ขาหรือ 4 ขา ไม่สามารถทรงตวัเองไดจ้ าเป็นตอ้งมี
ลวดสลิงยึด ซ่ึงเป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมีความสูงตั้งแต่ 35 - 60 เมตร 

 
Self-Support Tower นิยมติดตั้งบนพ้ืนดิน เป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมี 3 ขาหรือ 4 ขา สามารถทรงตัวได้ โดยไม่ต้องมี

ลวดสลิงยึด ซ่ึงเป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมีความสูงตั้งแต่ 35 - 120 เมตร 

 

ผูว้่าจา้งก าหนดจดุตดิตัง้
เสาสญัญาณ,ประเภทเสา

สญัญาณ รวมถึง
จดัเตรียมใบอนญุาตท่ี

เก่ียวขอ้ง

บรษัิทฯ ส  ารวจจดุตดิตัง้
เสาสญัญาณตาม

แผนงานผูว้่าจา้ง และปรบั
พืน้ท่ีส  าหรบัการตดิตัง้เสา

สญัญาณ

ตดิตัง้เสาสญัญาณและ
ระบบไฟฟ้า

สง่มอบเสาสญัญาณ
พรอ้มใชง้าน



 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 17 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

Roof Top Pipe นิยมติดตั้งบนอาคาร เป็นเสาส่งสัญญาณขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมีความสูงตั้งแต่ 10 – 20 
เมตร มีลวดสลิงเป็นตวัยึด เพ่ือช่วยลดการส่ันไหวของเสาเม่ือเกิดแรงลม  

 
 

ตัวอย่างงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณที่ผ่านมา  

- โครงการ TUC new site and upgrade 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 10 มิถุนายน 2561 – 9 มิถุนายน 2562 
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 25 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภท Guyed Mast Tower, Self-Support Tower, Roof 

Top Pipe ในโครงการ TUC New Site and Upgrade ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่, ล าพูน, นครสวรรค,์ ตาก, ก าแพงเพชร
, สุโขทยั, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัสุรินทร์ 

    

 

 

- โครงการ CAT Collocate Tower  
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 3 มกราคม 2561 – 2 มกราคม 2564 
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 175 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภท Self-Support Tower, Mono Pole Tower ใน

โครงการ CAT Collocate Tower ในพ้ืนท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

ภาค จังหวัด 
ภาคเหนือ พิษณุโลก, ล าปาง, เชียงใหม่, ตาก, สุโขทยั, พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน 
ภาคกลาง สุพรรณบุรี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชยัภูมิ, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, เลย 
ภาคตะวนัออก ระยอง, จนัทบุรี, เพชรบุรี 
ภาคตะวนัตก ราชบุรี, กาญจนบุรี 
ภาคใต ้ กระบ่ี, พงังา 
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2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
ระบบโครงข่ายสาย เป็นระบบการติดต่อส่ือสารโดยการรับส่งขอ้มูลผ่านตวักลางท่ีเป็นสายสัญญาณ เช่น สายเคเบิล

ใยแกว้น าแสง (Optic Fiber) และสายทองแดง (Copper) โดยบริษทัฯ ให้บริการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย ตั้งแต่การส ารวจ 
ออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเช่ือมต่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงจะเช่ือมต่อ
สายสัญญาณจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ไดแ้ก่ เสาสัญญาณ หรือสถานีตน้ทาง หรือชุมสาย หรือ Node เป็นตน้ งานติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายของบริษทัฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ   

1) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ เป็นงานเดินสายสัญญาณไปตามเสาไฟฟ้า มีขอ้ดีคือติดตั้งและ
ซ่อมแซมได้ง่ายและสะดวก ทั้งน้ีอาจรบกวนทัศนียภาพ มีความเส่ียงจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้า และอาจเกิด
อนัตรายไดง้่าย  

2) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใตดิ้น เป็นการติดตั้งระบบโครงข่ายสายใตดิ้นช่วยรักษาสภาพภูมิทศัน์ให้สวยงาม
และปลอดภยักว่าแบบขึงในอากาศ แต่จะหาจุดบกพร่องและซ่อมแซมไดย้ากกว่า โดยอาจติดตั้งสายสัญญาณในอุโมงค ์ราง 
หรือท่อ 

ทั้งนี ้สรุปขอบเขตการให้บริการงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ ได้ดังนี ้

1. ส ารวจพ้ืนท่ี และวางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 

กรณีงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ ผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้  าหนดจุดตน้ทางและปลายทางการติดตั้ง
สายสัญญาณ ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการออกแบบและวางแผนการเดินสาย เร่ิมจากการส ารวจพ้ืนท่ีโดยใช ้Google Earth ในการ
ส ารวจเบ้ืองตน้ประกอบกบัการลงส ารวจพ้ืนท่ีจริง เพ่ือตรวจสอบว่าเส้นทางการเดินสายท่ีวางแผนไว ้มีเสาตั้งอยู่หรือไม่ ซ่ึง
หากมีเสาตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินสายท่ีวางแผนไว ้ผูว่้าจา้งจะเป็นผูด้  าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กสทช. เป็นตน้ เพื่อขอพาดสายผา่นเสาตน้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีเส้นทางการเดินสาย
ไม่มีเสาตั้งอยู่ บริษทัฯ จะเพ่ิมแผนงานในการสร้างเสาคอนกรีตขนาดเล็กเพ่ือใชเ้ป็นท่ีพาดสาย โดยผูว่้าจา้งจะเป็นผูด้  าเนินการ
ขอใบอนุญาตการก่อสร้างเสาคอนกรีต จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กรมทางหลวง เป็นตน้ 
หลงัจากวางแผนเส้นทางการเดินสายครบถว้นแลว้ บริษทัฯ จะน าเสนอแผนการเดินสายดงักล่าวเพื่อให้ผูว่้าจา้งอนุมติั 

กรณีงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใตดิ้น : บริษทัฯ วางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตามระบบอุโมงค ์ราง 
หรือท่อท่ีมีอยูเ่ดิม และน าเสนอแผนให้ผูว่้าจา้งอนุมติั 

2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย / อุปกรณ์โทรคมนาคม 

เม่ือยืนยนัเส้นทางและรูปแบบการติดตั้งแลว้ บริษทัฯ จะว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงเพ่ือให้เป็นผูด้  าเนินการ ติดตั้ง
สายสัญญาณตามแผนการเดินสายท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูว่้าจา้ง โดยมีวิศวกรของบริษทัฯ เป็นผูค้วบคุมคุณภาพการติดตั้งตลอด
ระยะเวลา ทั้งน้ีผูว่้าจา้งจะเป็นผูจ้ดัหาสายสัญญาณให้บริษทัฯ ใชใ้นการติดตั้ง 
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3. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายและเช่ือมต่อสายสัญญาณ 

หลงัจากท าการเดินสายสัญญาณตามเส้นทางท่ีวางไว ้บริษทัฯ จะท าการเช่ือมต่อสายสัญญาณระหว่างเสา
สัญญาณ หรือสถานีฐาน หรือชุมสาย หรือ Node ตามท่ีก าหนดไวต้ามแผน และท าการทดสอบสัญญาณ ก่อนน าส่งมอบงานแก่
ผูว่้าจา้งต่อไป 

ตัวอย่างการติดตั้งระบบโครงข่ายสายท่ีผ่านมา 
- โครงการ UPC DEN 
ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 กนัยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2562  
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 200 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : ส ารวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคม ในพ้ืนท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

- ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ล าปาง, ล าพูน  
- ภาคกลาง จงัหวดัพิษณุโลก, นครสวรรค,์ นครปฐม, สมุทรสาคร 

 

 

 

 

- งานติดตั้งสายไฟฟ้าลงดิน ส าหรับโครงการของ NIRVANA  
ช่ือลูกคา้ : บริษทั เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 27 พฤศจิกายน 2561 – 26 พฤศจิกายน 2565  
มูลค่าสัญญา : 18.85 ลา้นบาท 
ลักษณะโครงการ : งานติดตั้ ง High Voltage System: หม้อแปลงขนาด 1000 kVA, Ring Main unit และสาย

ไฟฟ้าแรงสูง, งานติดตั้ง Low Voltage System: บ่อพกัและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน, งาน Optical 
Fiber Cable: เดินสาย OFC ใตดิ้น, งานไฟส่องสว่างริมทางและงานกลอ้งวงจรปิดทั้งโครงการ 

 

 

 

2.2.3 ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ (Maintenance and Service) 
นอกเหนือจากการให้บริการก่อสร้างโครงการใน ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 แลว้ บริษทัฯ ยงัให้บริการบ ารุงรักษาโครงการใน

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีมวิศวกรของบริษทัฯ เป็น ผูใ้ห้บริการซ่อม
บ ารุงเป็นหลกั และอาจมีการว่าจา้งผูใ้ห้บริการอื่นในส่วนของการบ ารุงรักษาอุปกรณ์บางประเภทที่ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น (Specialist) ของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) เป็นตน้ 
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การรับงานของบริษทัฯ ส่วนมากจะเป็นงานบ ารุงรักษาท่ีต่อเน่ืองมาจากการรับประกนัผลงานของโครงการท่ีบริษทัฯ 
เป็นผูด้  าเนินการ ปกติจะมีช่วงระยะเวลารับประกนัผลงานท่ี 1 - 3 ปี โดยหลงัจากครบระยะเวลารับประกนัผลงานแลว้ บริษทัฯ 
จะน าเสนอบริการซ่อมและบ ารุงรักษาโครงการต่อผูว่้าจ้างให้พิจารณา และเพ่ือเป็นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี
นอกเหนือจากงานขา้งตน้ ฝ่ายขายของบริษทัฯ จะท าการติดต่อกบัลูกคา้ใหม่เพื่อน าเสนอการให้บริการบ ารุงรักษาโครงการอื่น
ท่ีเป็นโครงการลกัษณะเดียวกนักบับริการของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการตั้งแต่แรก โดยงานให้บริการบ ารุงรักษา
มีลกัษณะงานเป็นงานท่ีมีรายไดท่ี้ต่อเน่ือง (Recurring Income) ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการให้บริการบ ารุงรักษาของบริษทัฯ 
ไดด้งัน้ี 

1. การให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) 
 การให้บริการบ ารุงรักษาแบบ PM เป็นการให้บริการเขา้ตรวจสอบระบบต่างๆ ท่ีก าหนดตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ตกลงกนัเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายของระบบ สรุปขั้นตอนการให้บริการไดด้งัน้ี  

- การวางแผนการเขา้บริการบ ารุงรักษาตามวาระ 
 บริษทัฯ จะท าการส ารวจโครงการท่ีจะให้บริการ เพื่อวางแผนการเขา้ตรวจสภาพและบ ารุงรักษาโครงการตามวาระ 
และจดัท า Check List เพื่อใชใ้นการอา้งอิงในการเขา้ตรวจสอบสภาพตามวาระ โดยปกติจะมีความถ่ีในการเขา้ตรวจอยูท่ี่ 1 คร้ัง
ต่อไตรมาส 

- การเขา้ตรวจสภาพ และบ ารุงรักษาโครงการ 
 เม่ือถึงรอบการเขา้บริการบ ารุงรักษา บริษทัฯ จะเข้าตรวจวสัดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตาม Check list ท่ีไดว้าง
แผนการตรวจไว ้และหากพบส่วนท่ีช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมทนัทีโดยหากตอ้งมีการเปล่ียนอุปกรณ์หรือใชอ้ะไหล่ในการ
ซ่อมแซมบริษทัฯ จะแจง้ค่าใช้จ่ายในส่วนอะไหล่ดงักล่าวต่อผูว่้าจา้งเพ่ือขออนุมติัการด าเนินการก่อนท่ีจะท าการซ่อมแซม
ดงักล่าว ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีทีมงานเขา้ไปตรวจตามแผนท่ีก าหนดไว ้จะมีการจดัท ารายงานสรุปการตรวจสอบและการซ่อมแซม
น าเสนอต่อผูว่้าจา้ง 

2. การให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) 
การให้บริการบ ารุงรักษาแบบ CM เป็นการให้บริการบ ารุงรักษาแบบการเขา้ไปซ่อมแซมเป็นคร้ังคราวตามท่ีลูกคา้ / 

ผูว่้าจา้ง ตอ้งการบ ารุงรักษา สรุปขั้นตอนการให้บริการไดด้งัน้ี 
- รับแจง้จากลูกคา้ / ผูว่้าจา้ง 

 บริษทัฯ มีทีม Call Center ประจ าตลอด 24 ชัว่โมง ตลอด 7 วนั เพื่อรับแจง้ปัญหาจากลูกคา้ / ผูว่้าจา้ง ซ่ึงทีม Call 
Center ประกอบไปดว้ยทีมวิศวกรจะท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาในเบ้ืองตน้ให้กับลูกคา้ / ผูว่้าจ้าง รวมถึงการนัดหมาย เพ่ือเขา้
ซ่อมแซมต่อไป 

- เขา้ปฏิบติังานให้บริการซ่อมแซม 

 ทีมวิศวกรของบริษทัฯ จะท าการตรวจสอบและหากตอ้งมีการซ่อมแซม บริษทัฯ จะน าส่งใบเสนอราคาซ่อมแซม
เพ่ือให้ลูกคา้ / ผูว่้าจา้ง อนุมติัก่อนด าเนินการ ภายหลงัจากท าการซ่อมแซมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัท าเอกสารส่งมอบงานให้แก่
ลูกคา้ เพื่อท าการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป 
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ตัวอย่างงานซ่อมบ ารุงและบริการท่ีผ่านมา 

- โครงการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบส่ือสาร DWDM และ IP-Core Network   การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ช่ือลูกคา้ : บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (FORTH) 
ระยะเวลาตามใบส่ังซ้ือ : 29 ธนัวาคม 2560 – 28 ธนัวาคม 2563  
มูลค่าใบส่ังซ้ือ : ประมาณ 5 ลา้นบาท  
ลกัษณะโครงการ : งานตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบส่ือสาร DWDM และ IP-Core Network 

แบบ PM และ CM 

 

 

 

 

 

 

- งานบ ารุงรักษาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นท่ีชายขอบ (Zone C+) ของส านักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO 
(Phase 1)) 

ช่ือลูกคา้ : บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2567  
มูลค่าสัญญา : 317.40 ลา้นบาท 
ลกัษณะโครงการ : บริการบ ารุงรักษาศูนยอ์ินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อให้บริการ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกั และกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของโครงการ
โดยตรง ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มเป็นดงัน้ี 

1) กลุ่มผูรั้บเหมาหลกั  
กลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ระบบโทรคมนาคม, ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และให้บริการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลหรือ 
Data Center ซ่ึงรวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบดงักล่าวเพื่อด าเนินการลกัษณะโครงสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project  โดยลูกค้ากลุ่มน้ีจะว่าจา้งบริษทัฯ ในฐานะผูรั้บเหมาช่วงเพ่ือให้ด าเนินการออกแบบ 
รับเหมาก่อสร้าง วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละโครงการ ซ่ึงบางโครงการจะรวมไปถึงการให้บริการ
ซ่อมบ ารุงรักษาดว้ย  

กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีทั้งท่ีเป็นบริษทัจ ากดัและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงให้บริการแก่ลูกคา้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีทั้งท่ีเป็นโครงการท่ีมาจากการประมูลและการขายตรง ผูรั้บเหมาหลกัส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี
ศกัยภาพในการขึ้นทะเบียนผูค้า้กบัผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคม ทั้งน้ี หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มผูรั้บเหมาหลกัน้ี
จะว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงให้ด าเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถด าเนินการแลว้เสร็จทนัก าหนด
ระยะเวลา กลุ่มผูรั้บเหมาหลกัจะตอ้งสรรหาผูรั้บช่วงเหมาท่ีมีทีมงานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน, มีความเช่ียวชาญ และ
สามารถส่งมอบงานให้ทนัก าหนดเวลา ซ่ึงบริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูรั้บเหมาช่วงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มผูรั้บเหมาหลกัใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ท่ีผ่านมางานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นงานท่ีไดรั้บการว่าจา้ง
จากผูรั้บเหมาหลกัเพื่อด าเนินการต่อ  
 

ทั้งน้ี โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ และ/หรือเป็นโครงการภาครัฐ มกัจะมีขอ้ก าหนดของผูว่้าจา้ง (Term of Reference: TOR) 
ระบุคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา บางคร้ังจะมีการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธ์ิเสนอราคา เช่น ก าหนดให้ตอ้งเป็น
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือก าหนดตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมเสนอราคาในโครงการท่ีมีการก าหนด  TOR แบบดงักล่าวได ้จึง
ตอ้งประมูลงานหรือรับงานต่อจากผูรั้บเหมาหลกัแทน 

ตวัอย่างลูกคา้กลุ่มผูรั้บเหมาหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (AIT),  
บริษทั ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส จ ากดั (W&W), บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (FORTH), บริษทั อินฟอร์เมชัน่ 
แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั (มหาชน) (ICN) เป็นตน้ 
 

2) กลุ่มเจา้ของโครงการ 
ลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการให้ด าเนินการก่อสร้าง/วางระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ส าหรับหน่วยงานหรือภายในองคก์รของตนเอง จึงเปิดให้ผูใ้ห้บริการในดา้นดงักล่าวน าเสนอบริการไดโ้ดยตรง ซ่ึงบริษทั
ฯ ก็สามารถเขา้ร่วมประมูลงานหรือน าเสนอการให้บริการต่อลูกคา้กลุ่มน้ี ท่ีผ่านมางานท่ีไดรั้บการว่าจา้งจากลูกคา้กลุ่มน้ี
จะเป็นงานท่ีมีมูลค่าไม่มากนกั เน่ืองจากในการประมูลหรือน าเสนองานส าหรับโครงการท่ีมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะโครงการ
ภาครัฐมกัจะมีผูรั้บเหมาหลกัท่ีมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนดท่ีสามารถเขา้ร่วมเสนอราคาได ้ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเจา้ของ
โครงการโดยตรงของบริษทัฯ จะมีตั้งแต่บริษทัเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องคก์รภาครัฐ อาทิเช่น 



 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 23 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SYMC), บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (TOT), บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั  เป็นตน้ 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทัฯ มีทั้งท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกั ซ่ึงรับงานจากผูใ้ห้บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน และเจา้ของโครงการโดยตรง ช่องทางในการให้บริการของ
บริษทัฯ จึงมี 2 ช่องทางดงัน้ี 

1) การให้บริการผา่นพนัธมิตรทางธุรกิจ  
จากการท่ีผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจการให้บริการก่อสร้างศูนยข์้อมูล, การวางระบบ/ติดตั้งระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับ
ผูป้ระกอบการ ผูรั้บเหมาหลกัในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ท าให้
บริษทัฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกัหลายราย และให้ความไวว้างใจในการว่าจา้งให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บเหมา
ช่วงในการด าเนินการก่อสร้าง วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อมบ ารุงรักษาโครงการต่างๆ โดยตัวอย่าง
พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ AIT, W&W, ICN และ FORTH เป็นตน้ การรับงานผ่านพนัธมิตรทางธุรกิจ มีทั้งท่ี
เป็นการประกวดราคา ประมูลงาน และการน าเสนอราคาและบริการแบบปกติ  
 

2) การให้บริการแก่ลูกคา้โดยตรง  
บริษทัฯ มีฝ่ายขายท่ีจะท าหน้าท่ีในการหาลูกคา้ใหม่เพ่ือน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้โดยตรง หรือน าเสนอการให้บริการ
ใหม่หรือการบริการต่อเน่ืองจากบริการเดิมให้แก่ลูกคา้เดิมของบริษทัฯ ทั้งน้ีฝ่ายขายของบริษทัฯ จะติดตามประกาศจดัซ้ือ
จดัจา้งของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อท าการเตรียมเขา้ประกวดราคาส าหรับงานท่ีบริษทัฯ มีคุณสมบติัและสามารถให้บริการได ้
หรือส าหรับบริษทัเอกชน ฝ่ายขายของบริษทัฯ จะคอยติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทัต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือคอยติดตามข่าวท่ีมีการประกาศสู่สาธารณะ และจะ
น าเสนอการให้บริการต่อลูกคา้ดงักล่าวต่อไปตามวิธีการท่ีลูกคา้ก าหนด 
 

ทั้งน้ี ส าหรับงานท่ีผ่านทางพนัธมิตรธุรกิจและงานลูกคา้โดยตรง ถา้มีกระบวนการประกวดราคา ทางบริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะ
เขา้ร่วมประกวดราคาโดยบริษทัฯ เอง และแนวทางท่ีร่วมกบัผูป้ระกอบการรายอื่นในลกัษณะของคอนซอเตียมหรือกิจการคา้
ร่วม โดยการเขา้ร่วมประกวดราคาโครงการท่ีใช้แนวทางคอนซอเตียม จะมีการท าสัญญาคอนซอเตียมระหว่างบริษทัฯ และผู ้
ร่วมคา้อีกฝ่าย ซ่ึงจะมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วม, ก าหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, ก าหนด
ผูน้ ากลุ่ม (Leading Firm), การมอบอ านาจให้กระท าการแทนในนามคอนซอเตียม และอายแุละการส้ินสุดของสัญญา  ทั้งน้ี ใน
แต่ละโครงการท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาแบบเป็นคอนซอเตียม จะตอ้งมีการท าสัญญาคอนซอเตียมเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ
ท่ีระบุในสัญญาเท่านั้น ท่ีผ่านมา บริษทัฯ เคยไดท้  าสัญญาคอนซอเตียมร่วมกบั AIT 3 ฉบบั เพื่อใชใ้นการเขา้ยื่นเสนอราคาต่อ 
W&W เป็นตน้ 

ภาวะอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม  
แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดจ้ดัท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายคือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซ่ึง
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หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค ์และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศกัยภาพในการพฒันา โครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวตักรรม ขอ้มูล ทุนมนุษย ์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในระยะ 10 ปี ดงัน้ี 

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั กา้วทนัเวทีโลก ดว้ยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการสร้างสรรคน์วตักรรมการผลิตและการบริการ  

เป้าหมายท่ี 2 สร้างโอกาสทางสังคมอยา่งเท่าเทียม ดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการผา่นส่ือดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลั และส่ือดิจิทลัอยา่งเท่าเทียม 
เขา้ถึงบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผา่นเทคโนโลยีดิจิทลั และประชาชนทุกคนตอ้งสามารถเขา้อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเสมือนเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทหน่ึง 

เป้าหมายท่ี 3 พฒันาทุนมนุษยสู่์ยคุดิจิทลั ดว้ยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม
ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยดุดิจิทลั 

เป้าหมายท่ี 4 ปฏิรูปกระบวนทศัน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูล เพื่อให้การปฏิบติังานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ทั้งน้ี แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดก้ าหนดภูมิทศัน์ดิจิทลัของไทย (Thailand Digital Landscape) ใน
ระยะเวลา 20 ปี ให้สอดคลอ้งกบัการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดแนวทางการพฒันาและเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ 
ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 :  Digital Foundation ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ช่วงแรกจะเป็นการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานดา้นดิจิทลัท่ีจ าเป็นส าหรับประเทศ โดยจะมี
โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บา้นทัว่ประเทศ พร้อมทั้งเตรียมการ
ลงทุนเพื่อให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงเช่ือมต่อกบัประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพี ยงพอทั้งทาง
ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน ้า 

ระยะท่ี 2 :  Digital Thailand I: Inclusion ระยะเวลา 5 ปี ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทลัตามแนวทางประชารัฐ โครงสร้างพ้ืนฐานจะตอ้งมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใชส้ายและแบบไร้สาย 
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลในภูมิภาค ท่ีมีศูนยข์อ้มูลท่ีไดม้าตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีศูนยข์อ้มูลของผู ้
ให้บริการขอ้มูลรายใหญ่ท่ีส าคญัตั้งอยูใ่นประเทศ นอกจากน้ีมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและกระจายเสียง
ระบบดิจิทลัท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการอยา่งทัว่ถึง  

ระยะท่ี 3 :  Digital Thailand II: Full Transformation ระยะเวลา 10 ปี ประเทศไทยกา้วสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ท่ีขบัเคล่ือน
และใช้ประโยชน์จากนวตักรรมดิจิทลัไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัทดัเทียมประเทศ
พฒันาแลว้ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลายเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงข่ายแบบใชส้ายเขา้ถึง
ทุกบ้าน รองรับการหลอมรวม (Convergence) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้ก
สถานท่ี ทุกเวลามีโครงข่ายโทรคมนาคมหลกัท่ีเช่ือมต่อกบัต่างประเทศ รองรับปริมาณความตอ้งการใชง้าน
ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างไม่จ ากัด ข้อมูลผูใ้ช้ถูกเก็บไวท่ี้ศูนยข์้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงและ
โยกยา้ยไดต้ลอดเวลา 
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ระยะท่ี 4 :  Global Digital Leadership ระยะเวลา 10-20 ปี ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างย ัง่ยืน โครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องมี
อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเสมือนปัจจยัท่ีห้าใน
การใชชี้วิตประจ าวนัและการด าเนินกิจกรรมทุกประเภท  

 
จากแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขา้งตน้ ท าให้ภาครัฐตอ้งตระหนกัถึงความพร้อมดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั

ของประเทศ โดยจะตอ้งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการเขา้ถึง การใช้งานของประชาชน ภาคธุรกิจ 
และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การพฒันาท่ีเป็นไปไดจ้ริงในทางปฏิบติั ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นระยะท่ี 1 Digital Foundation ซ่ึงภาครัฐ
ไดมี้การลงทุนในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั โดยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ TOT 
ไดด้ าเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยงัพ้ืนท่ีห่างไกล โดยมีเป้าหมายขยายโครงข่าย
ผ่านส่ือ fiber optic ให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บา้น นอกจากน้ี มีส่วนท่ีด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ก็ได้ด าเนินการโครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอีก 15,732 หมู่บา้น และพ้ืนท่ีชายขอบ (พ้ืนท่ีห่างไกลมาก) อีกจ านวน 
3,920 หมู่บ้านด้วย โดยจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผูใ้ช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุด
ให้บริการท่ีระดบัความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) 

นอกจากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาครัฐตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ในปัจจุบนัภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ก าลงัอยู่ในช่วงปรับเปล่ียนสู่เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่า (Value-Based Economy) และมีการขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Innovation-
driven Economy) ตามแนวคิดการพฒันา “ประเทศไทย 4.0” เพื่อขบัเคล่ือนให้ทุกภาคส่วนเติบโตและพฒันาไดอ้ยา่งสมดุลและ
ยัง่ยืน ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ โดยเป้าหมายหลกัเพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์ ดา้นการพลงังาน  

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ขึ้นอยู่กบันโยบายการลงทุนและพฒันาโครงข่ายของผูใ้ห้บริการดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคมภาคเอกชน เช่น ผูใ้ห้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตดว้ย ซ่ึงผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีหลงัจากท่ีชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีและได้รับ
ใบอนุญาตจากส านกังาน กสทช.แลว้ จะตอ้งเร่งขยายโครงข่ายและเปิดให้บริการเพื่อชิงความไดเ้ปรียบทางการตลาดและการ
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เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยี งานการขยายโครงข่ายจะตอ้งว่าจา้งให้ผูรั้บเหมาหลกัด าเนินการ และจะมีการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงเพื่อ
ด าเนินการต่อเพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ประกอบกับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประชาชน บริษทั องคก์รต่างๆ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความตอ้งการศูนยข์อ้มูลเพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งในดา้นจ านวน ประสิทธิภาพ การใชง้านและความปลอดภยัของขอ้มูล จึงมีความจ าเป็นท่ีผูก่้อสร้างศูนยข์อ้มูลจะตอ้งมี
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ เน่ืองจากในศูนยข์อ้มูลจะประกอบไปดว้ยระบบงานหลายส่วน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ เป็นตน้ ศูนยข์อ้มูลในปัจจุบนัมีทั้งท่ีเป็นอาคารแยกต่างหากส าหรับการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีมีความส าคญั มี
ปริมาณมาก และพร้อมใช้งานตลอดเวลา และท่ีเป็นการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคารให้เป็นศูนยข์อ้มูลขนาดเล็กใช้ภายใน
องคก์ร  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว ยงัคงมีความตอ้งการการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงการพฒันาศูนยข์อ้มูล (Data Center) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนพฒันาดงักล่าว ดงันั้น จึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบังานการ
ให้บริการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตและแนวทางการท าธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จะคอย
ติดตามโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าว และรักษาสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรธุรกิจท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกั หรือผูท่ี้จะ
ร่วมประมูลงานกบับริษทัฯ เพื่อให้ไดง้านดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าจะมีต่อเน่ืองในระยะยาวตามแผนพฒันาดิจิทลัขา้งตน้ 

อุตสาหกรรมศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการระบุถึงศูนยข์อ้มูลอย่างชัดเจนในภูมิทศัน์ดิจิทลัระยะท่ี 2 โดยระบุว่า
ประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนขอ้มูลในภูมิภาค และมีศูนยข์อ้มูลท่ีไดม้าตรฐานกระจายอยู่ทุก
ภูมิภาค และมีศูนย์ข้อมูลของผูใ้ห้บริการข้อมูลรายใหญ่ท่ีส าคัญตั้งอยู่ในประเทศ จากแผนดังกล่าวบริษัทฯคาดว่าจะมี
ผูป้ระกอบการลงทุนก่อสร้างศูนยข์อ้มูลเพ่ิมมากขึ้น จากทั้งทางภาครัฐและเอกชน และจะมีมาตรการส่งเสริมกิจการดา้นศูนย์
ขอ้มูลจากภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดมี้มาตรการส่งเสริมกิจการดา้น cloud 
service และ กิจการนิคมหรือเขต Data Center ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขให้ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดย
ไม่จ ากดัวงเงิน ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะมีผูป้ระกอบการกิจการดงักล่าวเล็งเห็นศกัยภาพและโอกาสในการประกอบธุรกิจดงักล่าว
เพ่ิมมากขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว และจะท าให้บริษทัฯ ไดรั้บงานดา้นศูนยข์อ้มูลเพ่ิมขึ้น 

 ในปัจจุบนั ระบบการบริหารจดัการและเก็บรักษาขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจเกือบ
ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีต้องการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาจ านวนมาก เช่น ธนาคาร ผูใ้ห้บริการ
ระบบส่ือสาร/อินเทอร์เน็ต บริษทัธุรกิจน ้ามนั การไฟฟ้าฯ เป็นตน้ ต่างก็ตอ้งมีการวางระบบจดัเก็บขอ้มูลภายในและตอ้งมีศูนย์
ขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Data Center เพ่ือจดัการขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูจ่  านวนมากและสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) ซ่ึงศูนยข์อ้มูลมีทั้งแบบท่ีตั้งอยู่ภายในองคก์ร หรือจดัหาพ้ืนท่ีภายนอกท่ีมีผูใ้ห้เช่าศูนย์
ขอ้มูลเป็นการเฉพาะก็ไดซ่ึ้ง ปัจจุบนัมีหลายบริษทัหรือองคก์รท่ีปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในท าเป็นศูนยข์อ้มูลและมีแนวโน้มท่ีเพ่ิม
มากขึ้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการเล็งเห็นความส าคญัของการจดัเก็บขอ้มูล การใช้งานขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลเพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยจะว่าจา้งผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นศูนยข์อ้มูลด าเนินการท าศูนยข์อ้มูลให้ตามความตอ้งการใช้
งานและนโยบายความปลอดภยัดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯเป็นหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญในการท า
ศูนยข์อ้มูลไม่ว่าจะเป็นภายในองคก์รหรือแยกเป็นอาคารต่างหาก นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการบางส่วนจะเช่าศูนยข์อ้มูลกบัผู ้
ให้บริการศูนยข์อ้มูล ซ่ึงผูใ้ห้บริการกลุ่มน้ีจะตอ้งมีศูนยข์อ้มูลท่ีมีระบบหรืออุปกรณ์ท่ีมีความเช่ือถือไดสู้ง มีความพร้อมในการ
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ใชง้าน (Availability) สูงสุดหรือมีช่วงเวลาท่ีตอ้งหยดุ (downtime) ต ่าสุด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย นอกจากน้ี
ยงัตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัไม่ให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลของลูกคา้ด้วย ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท่ีท าศูนยข์อ้มูลให้
เช่าหลายราย ซ่ึงผูป้ระกอบการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งขยายศูนยข์อ้มูลให้มีมากขึ้น และมีหลายท าเล เพ่ือรองรับความตอ้งการใช้
ศูนยข์อ้มูลของลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่า ดงันั้นจึงเป็นช่องทางท่ีบริษทัฯ จะสามารถให้บริการสร้างศูนยข์อ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการ
กลุ่มน้ีไดอี้กกลุ่มดว้ย  

 นอกจากน้ีในอนาคตบริษทัและองค์กรต่างๆ จะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (IoT) มาก
ย่ิงขึ้น ซ่ึงหมายถึงการเช่ือมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัและอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจไวด้้วยกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เขา้กบัชีวิตประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีดงักล่าวไปประยุกตใ์ช้
ในดา้นต่างๆ แลว้ เช่น  

- Smart Home (บา้นอจัฉริยะ) อุปกรณ์ต่างๆ ในบา้นมีการรับส่งขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั และสามารถรับค าส่ังการใชง้านผา่น
ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงมีการประมวลผลสภาพแวดลอ้มเพื่อน ามาตดัสินใจในการเปิดปิดอุปกรณ์ ตวัอย่างการ
ประยกุตใ์ชง้านดา้นน้ี เช่น ระบบ Google Assistant ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ เปิดปิดแสงไฟในบา้น 
และอุปกรณ์อื่นๆในบา้น ผ่านการใชเ้สียง โทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงสามารถส่ังซ้ือของใชใ้นบา้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ดว้ย   

- Smart Watch (นาฬิกาอจัฉริยะ) ตวัอยา่งเช่น นาฬิกาอจัฉริยะท่ีมีการติดตามการท ากิจกรรมประจ าวนั อตัราการเตน้ของ
หัวใจ และขอ้ช้ีวดัดา้นสุขภาพต่างๆ รวมถึงติดตามต าแหน่งของผูส้วมใส่ ให้ค  าแนะน าดา้นการเดินทาง และแจง้เตือน
ก าหนดการต่างๆ นอกจากน้ียงัมีการส่งขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูส้วมใส่ให้แอปพลิเคชั่นในโทรศพัท์มือถือเพ่ือให้
ค  าแนะน าดา้นสุขภาพและประกนัชีวิตอีกดว้ย 

- Smart Warehouse (คลงัสินคา้อจัฉริยะ) คือการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้ เช่น ระบบควบคุมสินคา้เขา้ออกท่ีสามารถส่ังซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมไดเ้อง และสามารถเช่ือมต่อกบัระบบ
การหยิบสินค้าท่ีสามารถค านวณเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้พนักงานและหุ่นยนต์คลงัสินค้าท างานได้ประสาน
ประสิทธิภาพกนัไดม้ากท่ีสุด  

 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวมากขึ้นในอนาคตจะส่งผลให้แต่ละองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งติดตั้งศูนยข์อ้มูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจดัเก็บขอ้มูลและการประมวลผลเพื่อรองรับการใชเ้ทคโนโลยีดังกล่าวซ่ึงบริษทัฯ 
คาดว่าบริษทัฯ จะได้รับงานด้านศูนยข์้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นจากองค์กรท่ีสนใจการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดงักล่าว 

อุตสาหกรรมการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. ได้ท าการส ารวจดัชนีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งผูใ้ช้บริการส่ือสารผ่าน

โทรศพัท์ประจ าท่ี โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีและประจ าท่ี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความตอ้งการใช้งาน
บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อุตสากรรมส่ือสารและโทรคมนาคมมีการ
ขยายตวั ซ่ึงจะน าไปสู่การลงทุนและพฒันาทั้งดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและดา้นระบบส่ือสารเพ่ิมขึ้นดว้ย นอกจากน้ี ยงัคาดการณ์
ว่าผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปี 2565 จะมีจ านวน 147.28 ลา้นเลขหมาย หรือเพ่ิมขึ้นจ านวน 22.47 ลา้นเลขหมายเม่ือเทียบกบัปี 
2561 ท่ีมีจ านวน 124.81 ลา้นเลขหมาย 
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แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโนม้จ านวนผูล้งทะเบียนใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : f เป็นตวัเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา : รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 2560-61 กสทช. 

แผนภูมิแสดงจ านวนผูล้งทะเบียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : f เป็นตวัเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา : รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 2560-61 กสทช. 
 

ส่วนผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าท่ีคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจาก 9.27 ลา้นรายในปี 2561 เป็น 14.40 
ลา้นรายในปี 2565 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 11.64 ต่อปี อนัเน่ืองจากผูบ้ริโภคเปล่ียนจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วต ่ามาเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบท่ีดีขึ้น และแนวโน้มของอตัราค่าบริการท่ี
ลดลงจากการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการหลายราย  

แผนภูมิแสดงจ านวนผูล้งทะเบียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : f เป็นตวัเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา : รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 2560-61 กสทช. 
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นอกเหนือจากการขยายตวัของผูใ้ชง้าน ความตอ้งการใชง้านปริมาณขอ้มูลท่ีมากขึ้นเร่ือยๆ ยงัจะช่วยผลกัดนัให้มูลค่า
ตลาดบริการส่ือสารเติบโตขึ้น ปริมาณการใชข้อ้มูลของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีและประจ าท่ีเติบโตอย่างกา้ว
กระโดดในช่วงปี 2557 - 2561 ปริมาณการใชข้อ้มูลของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีเติบโตเฉล่ียร้อยละ 71.05 ต่อปีในช่วง
ดงักล่าว โดยมีปริมาณเฉล่ีย 12.67 Gb ต่อเลขหมายต่อเดือนในปี 2561 ตามแผนภูมิดา้นล่าง  

 
แผนภูมิแสดงปริมาณการใชข้อ้มลูของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีต่อเลขหมายต่อเดือน 

 
หมายเหตุ : f เป็นตวัเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา : รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 2560-61 กสทช. 

 
ดา้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าท่ีมีปริมาณการแลกเปล่ียนขอ้มูลอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศ เติบโตจาก 1,240 

Gbps เป็น 7,233 Gbps ในปี 2561 ในช่วงเวลาดงักล่าว คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 55.41 ต่อปี และการแลกเปล่ียนขอ้มูล
อินเทอร์เน็ตภายในประเทศไดเ้ติบโตจาก 2,038 Gbps เป็น 6,235 Gbps ในปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 32.25 ต่อปี 
ซ่ึงคาดว่าความตอ้งการใชข้อ้มูลจะยงัเติบโตต่อเน่ือง ขอ้มูลการเติบโตการใชง้านบริการขอ้มูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าท่ี
ไดแ้สดงเป็นแผนภูมิดา้นล่าง  

 
แผนภูมิแสดงปริมาณการแลกเปล่ียนขอ้มูลอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าท่ี 

 
 
หมายเหตุ : f เป็นตวัเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา : รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 2560-61 กสทช. 
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จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่า อุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองในอนาคต จากทั้ง
ปริมาณผูใ้ชง้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีขยายตวั รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการการเขา้ถึงระบบส่ือสารไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ี เป็นปัจจยัให้ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม รวมถึงผูป้ระกอบการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีความตอ้งการขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของตวัเอง ซ่ึง
จะส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสในการเขา้ร่วมประมูลไดเ้พ่ิมขึ้นตามไปดว้ย 

 
มูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่ือสาร 

กสทช. ไดร่้วมกบั บริษทั ศูนยวิ์จยัและพฒันาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จ ากดั ท าการส ารวจมูลค่าตลาด
อุปกรณ์ส่ือสารโดยแบ่งเป็นเคร่ืองรับโทรศพัท ์อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลกั อุปกรณ์ส่ือสารใชส้าย และอุปกรณ์ส่ือสาร
ไร้สาย ซ่ึงประเมินมูลค่ารวมตลาดอุปกรณ์ส่ือสารในปี 2560 - 2562 ไวว่้ามีขนาด 261.36, 256.91 และ 263.44 พนัลา้นบาท
ตามล าดบั มูลค่ารวมตลาดในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 1.70 เน่ืองจากในปี 2560 การลงทุนโครงข่ายของ
ภาคเอกชนเติบโตจากปี 2559 อย่างมาก จึงท าให้มีงบประมาณลงทุนลดลงในปี 2561 แมจ้ะมีโครงการลงทุนโครงข่ายจากทาง
ภาครัฐ อยา่งไรก็ตามคาดว่าในปี 2562 การลงทุนอุปกรณ์ส่ือสารจะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 จากการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

มูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่ือสารแต่ละประเภทคาดว่าจะเติบโตในปี 2562 สะท้อนการลงทุนเพื่อรองรับการใช้บริการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง มูลค่าตลาดเคร่ืองรับโทรศพัทค์าดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.96 ในปี 2562 เน่ืองจากปี 61 มีการชลอตวัจาก
สภาพเศรษฐกิจ ส่วนตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลกัคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.28 ในปี 2562 โดยในปี 2561 มีการหดตวัร้อยละ 
2.04 จากการขยายการลงทุนในปี 2560 ของภาคเอกชน ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกบัตลาดอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายซ่ึงหดตวัร้อยละ 1.49 ในปี 2561 
แต่คาดว่าจะกลบัมาเติบโตร้อยละ 0.76 ในปี 2562 ส่วนมูลค่าอุปกรณ์ส่ือสารใชส้ายมีการเติบโตต่อเน่ืองทุกปีระหว่างปี 2560 - 2562 โดย
เติบโตร้อยละ 4.33 และ 2.84 ต่อปีตามล าดบั โดยมูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่ือสารในส่วนท่ีบริษทัฯ ให้บริการโครงการไดแ้ก่อุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคมหลกั อุปกรณ์ส่ือสารใชส้าย และอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย มีมูลค่ารวม 139.40, 137.94 และ 139.75 พนัลา้นบาทในปี 2560 - 2562 
ซ่ึงยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
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มลูคา่ตลาดอปุกรณส์ื่อสารของประเทศไทย

เครือ่งรบัโทรศพัท์ อปุกรณโ์ครงข่ายโทรคมนาคมหลกั

อปุกรณส์ื่อสารใชส้าย อปุกรณส์ื่อสารไรส้าย
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แนวโนม้การลงทุนจากผูป้ระกอบการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

 
 
ท่ีมา : งบการเงินตรวจสอบ 

จากตารางขา้งตน้ แสดงการลงทุนดา้นโครงข่ายโทรคมนาคมของผูป้ระกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศ
ไทยซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มบริษทั TRUE, กลุ่มบริษทั AIS และ กลุ่มบริษทั DTAC พบว่า ในยุค 4G (ช่วงปี 2559 - 2561) มูลค่า
การลงทุนดา้นโครงข่ายฯ รวมประมาณ 305,000 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 47 เม่ือเทียบกบัการลงทุนดา้นโครงข่ายฯ 
รวมในยคุ 3G (ช่วงปี 2556 - 2558) อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้รองรับการรับส่งขอ้มูลท่ีมากและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น และจะเห็นไดว่้าในยุค 4G กลุ่มบริษทั TRUE มีสัดส่วนการลงทุนสูงท่ีสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือกลุ่ม
บริษทั AIS และกลุ่มบริษทั DTAC ท่ีสัดส่วนร้อยละ 39.4 และร้อยละ 14.0 ตามล าดบั  

 
นอกจากน้ี ในปัจจุบนั ส านกังาน กสทช. เร่ิมมีการทดลองระบบ 5G กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่ง ซ่ึง

บริษทัฯ คาดการณ์ว่าน่าจะเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป และคาดว่าการลงทุนดา้นโทรคมนาคมของผูป้ระกอบการรายใหญ่
ขา้งตน้น่าจะมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าการลงทุนในยุค 4G ท่ีผ่านมา ทั้งในดา้นของโครงข่ายสัญญาณ, เครือข่ายสาย รวมไปถึง
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีระบบ 5G 

  
ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อยูใ่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในช่วง 
2-3 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการพฒันาและประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในทุกๆ ดา้นมากขึ้น ประกอบ
กบันโยบายภาครัฐท่ีมีแผนท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทลัอย่างเตม็รูปแบบ ท าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งมีการ
ปรับตวัเพ่ือให้กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นตอ้งมีแผนการลงทุนในการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโทรคมนาคมของประเทศ, พฒันาศูนยข์อ้มูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของตนเองเพ่ือรองรับ
การเขา้ถึง, การรับและส่งขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก (Big Data) เป็นตน้ ส่งผลให้ปริมาณงานท่ีจะเกิดขึ้นจากเจา้ของโครงการท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมากขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้และโดยส่วนใหญ่โครงการท่ีมีมูลค่าสูงจะมีผูรั้บเหมาหลกัเป็นผูช้นะการ
ประมูลโครงการ แลว้จึงมีการมอบหมายงานต่อให้ผูรั้บเหมาช่วงเพื่อด าเนินการต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัมีผูรั้บเหมาช่วงท่ีสามารถ
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ด าเนินการจ านวนไม่น้อยท่ีมีศกัยภาพ แต่ดว้ยประสบการณ์การท างานของบริษทัฯ รวมถึงความพร้อมของทีมงาน, ฐานะ
การเงินท่ีมัน่คง, การส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงตามก าหนด และการท่ีบริษทัฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผูรั้บเหมา
หลกัหลายรายท่ีจะเขา้ประมูลงานกบัภาครัฐเป็นประจ า ท าให้บริษทัฯ สามารถรักษาระดบัความสามารถในการแข่งขนัได้ 

ในส่วนของภาคเอกชนก็จะตอ้งมีการปรับตวัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นผลพวงของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร โทรคมนาคม ทั้งท่ีเป็นแบบใชส้ายหรือไร้สาย ท าให้เกิดความตอ้งการในการจดัเก็บ/ จดั
ระเบียบขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีจ านวนมากขึ้นตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้งานและมีความปลอดภยัสูง ดงันั้น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายสัญญาณเครือข่ายของผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น ADVANC, TRUE และ DTAC 
หรือผูป้ระกอบการโทรคมนาคม เช่น CAT และ TOT เป็นตน้ มีความจ าเป็นตอ้งมีแผนลงทุนต่อเน่ืองทุกปี นอกจากน้ีการสร้าง
ศูนย ์Data Center ก็มีความส าคญัและมีความจ าเป็นเพ่ิมขึ้น ดงัจะเห็นไดว่้าผูใ้ห้บริการศูนยข์อ้มูลซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั เช่น บริษทั ทรู 
อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั (ทรู ไอดีซี), บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (CAT), บริษทั ที.ซี.ซี เทคโนโลยี 
จ ากดั, บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (CSL) เป็นตน้ มีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนก่อสร้างศูนยข์อ้มูลเพ่ือให้บริการเพ่ิมขึ้น 
ทั้งน้ี จากการรวบรวมขอ้มูลการลงทุนก่อสร้างศูนยข์อ้มูลของบริษทัฯ พบว่า ในอีก 3 – 5 ปีขา้งหน้า บริษทัเอกชนหลายแห่งท่ี
ให้บริการให้เช่าและบริการศูนยข์อ้มูล มีแผนพฒันาและลงทุนศูนย ์Data Center ใหม่ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 9,000 
ลา้นบาทส่งผลให้ปริมาณงานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ การสร้างเครือข่ายสาย และการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีบริษทัฯ มีความช านาญนั้นมีเพ่ิมมากขึ้นตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีของบริษทั เน่ืองจากบริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในดา้นการสร้างศูนยข์อ้มูลมาเป็นเวลานาน มีทีมงานวิศวกรคุมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ประกอบการมี
สัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผูจ้ดัจ าหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงมีผลงานท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการ
ให้บริการของบริษทัฯ จึงท าให้บริษทัฯ สามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการรายอื่นได ้ 
 

ทั้งน้ีคู่แข่งหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่บริษทัท่ีรับจา้งเหมาก่อสร้าง และ/หรือรับจา้งติดตั้งอุปกรณ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือคู่แข่งจ าแนกตามประเภทงานของบริษัทฯ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูล บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 

บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั ซีเอสพีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จ ากดั 

งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม บริษทั ทีเอน็พี. เทเลคอมซพัพลาย จ ากดั 
บริษทั วาณิกกรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั มลัติ เทเลคอม เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  

ท่ีมา: รายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนและขอ้มูลแผนการลงทุนท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 

งานซ่อมบ ารุงและบริการ บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 บริษทั ซีเอสพีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

การมีพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในการมีพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยการประสาน

ประโยชน์จากจุดแข็งในดา้นท่ีแตกต่างกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จากประสบการณ์และผลงานการให้บริการ
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมานานมากกว่า 10 ปี บริษทัฯ มีผลงานการให้บริการท่ีมีคุณภาพท า
ให้กบัผูรั้บเหมาหลกัหลายราย ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีและเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคู่คา้หลายรายในบญัชีคู่คา้ท่ีไดร่้วมงานกนัมานานและมีความสามารถในการให้บริการ 
ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถพฒันาความสามารถในการให้บริการไดห้ลายขนาดและขอบเขต เพื่อให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูใ้ชง้านไดดี้ย่ิงขึ้น ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บ
งานจากพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาความสามารถในการให้บริการอยา่งครบวงจร (One-stop service) 
บริษัทฯ ได้ส่ังสมประสบการณ์การท างานจนมีความรู้ความช านาญในการท างานและมีขอบเขตท่ีหลากหลาย  

สามารถท างานไดใ้นทุกพ้ืนท่ี และไดพ้ฒันายกระดบัความสามารถในการให้บริการอยู่ตลอด เพ่ือให้เท่าทนักบัเทคโนโลยีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ลูกค้าของบริษทัฯ มีความต้องการบริการท่ีครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทาง
วิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลงัการส่งมอบ ทั้งการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุขดัขอ้ง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและไดน้ าเสนอบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการในราคาท่ีเหมาะสม  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมุ่้งหาโอกาสในการขยายขอบเขตการรับงาน เพื่อให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ซ่ึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชง้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการหรือกลุ่มบุคคลทัว่ไป หรือขยายการ
ให้บริการไปกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิเช่น การเช่ือมโยงการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ กบัระบบเครือข่ายออนไลน์ ท าให้สามารถส่ังการ
ควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้(Internet of Thing : IOT) การหาช่องทางในการรับงานกบั
ลูกคา้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากลูกคา้กลุ่มเดิม เช่น กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยท่ี์มีความตอ้งการจะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IOT ในโครงการ หรือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี IOT กบัธุรกิจของ
ตนเอง เป็นตน้ ซ่ึงสามารถช่วยให้บริษทัฯ Diversify Portfolio กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

การส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกคา้ (Beyond Expectation) 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและการส่งมอบท่ีเร็วกว่าก าหนดของลูกคา้ เพื่อเสริมสร้างความ

ประทบัใจทั้งในดา้นของคุณภาพและความรวดเร็วแก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและอยากกลบัมาใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง (Repeatable) อีกทั้งความพึงพอใจของลูกคา้ดงักล่าวจะท าให้ลูกคา้อยากท่ีจะบอกเล่าผลงานของบริษทัฯ ปากต่อปาก 
(Word of Mouth) ซ่ึงเป็นทั้งกลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้เก่า และการหาลูกคา้ใหม่ในคราวเดียว  

ทั้งน้ีเพ่ือให้กลยทุธ์น้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและว่าจา้งผูรั้บเหมายอ่ยท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ 
และสามารถไวว้างใจไดใ้นการด าเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษทัฯ มีทีมวิศวกรผูมี้ประสบการณ์เป็นผูค้วบคุมคุณภาพ
และกรอบเวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการท างานท่ีมีความรัดกุม ติดตามผลการท างาน
สม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนกระทัง่ส่งมอบงานแก่ลูกคา้ โดยจากกระบวนการขา้งตน้ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถท า
การส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและโดยส่วนใหญ่จะสามารถส่งมอบงานไดเ้ร็วกว่าก าหนด ท าให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจมาอย่าง
ต่อเน่ือง 

การรับงานท่ีเหมาะกบัความสามารถของบริษทัฯ  
บริษทัฯ สามารถรับด าเนินโครงการไดใ้นลกัษณะเป็นผูรั้บเหมาหลกัและผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงบริษทัฯ จะพิจารณาความ

เหมาะสมของลกัษณะการรับงาน เพื่อให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการรายไดแ้ละกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสอดคลอ้งกบัความสามารถในการให้บริการของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจาก
ผูรั้บเหมาหลกัส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ท าให้บริษทัฯ สามารถเรียกเก็บค่าด า เนินการจากผูรั้บเหมาหลกัไดท้นัทีท่ีท างาน
ส่วนของตนเองส าเร็จ โดยไม่ตอ้งรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ด าเนินการจนแลว้เสร็จ ท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารวงจรเงินสด
ไดดี้ขึ้น ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บเหมาหลกัในโครงการท่ีมีขนาดเหมาะสม ท าให้มีรายไดแ้ละอตัราก าไรท่ีดีขึ้น 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนกั 
 

2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
โดยทัว่ไปลกัษณะและขอบเขตงานท่ีบริษทัฯ ให้บริการทั้งในส่วนของธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม จะขึ้นอยู่กบัเจา้ของโครงการหรือลูกคา้เป็นหลกั ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีการให้บริการท่ีหลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากน้อยขึ้นกบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของ
เจา้ของโครงการหรือลูกคา้ ซ่ึงจะอา้งอิงจากใบเสนอราคาและ Bill of Quantities (BOQ) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่ีลูกคา้จดัหามา หรือการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯ จดัหามา เป็นตน้ 
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แสดงการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 
 

 
(1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษทัฯ สามารถแบ่งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการดงัน้ี 
(1.1) การจดัจา้งผูรั้บเหมา เม่ือประมูลงานโครงการได ้บริษทัฯ จะวางแผนและท าการจดัจา้งผูรั้บเหมา รายย่อย 

(Sub Contractor) ตามความเช่ียวชาญของแต่ละรายในพ้ืนท่ีเพ่ือรับผิดชอบให้เป็นไปตาม BOQ ท่ีก าหนด ไม่ว่าจะเป็นงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า เป็นตน้ โดยผูรั้บเหมาดงักล่าวจะเป็นผูรั้บเหมาท่ีผา่นตามเกณฑป์ระเมิน 
(Approved Vendor List หรือ AVL) เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลาและ
มาตรฐานท่ีก าหนดร่วมกนักบัลูกคา้  

(1.2) การจดัซ้ืออุปกรณ์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
- อุปกรณ์หลักส าหรับโครงการ ส่วนใหญ่ เ ป็นอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสูงและมีคุณสมบัติ เฉพาะ 

(Specification) เป็นไปตาม BOQ ของแต่ละโครงการ เช่น ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบปรับอากาศแบบควบคมุ
อุณหภูมิและความช้ืน ระบบดบัเพลิงและตรวจจบัควนั และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการจดัซ้ืออุปกรณ์หลกั
ส าหรับโครงการน้ีจะมีทั้งในส่วนท่ีบริษทัฯ จดัซ้ือตาม Specification ท่ีตกลงไวใ้นสัญญา และ/หรือในส่วนท่ีลูกคา้เป็นผูจ้ดัซ้ือ
อุปกรณ์โครงการเอง   

- วสัดุอุปกรณ์ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าไม่สูงและใช้ในปริมาณมาก ซ่ึงบริษทัฯ 
สามารถจดัซ้ือเองตามนโยบายจดัซ้ือของบริษทัฯ ผา่นคู่คา้ท่ีมีรายช่ือใน AVL เช่น สายไฟฟ้าท่อร้อยสาย เป็นตน้      

(2) ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอบเขตงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นไปตามท่ีก าหนดใน BOQ แต่มีขอ้ก าหนด

ทางเทคนิคไม่ซับซ้อนเท่ากบัการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล จะแตกต่างกนัแค่รูปแบบและประเภทของเสาส่งสัญญาณ เช่น เสาส่ง
สัญญาณแบบ Roof Top, เสาส่งสัญญาณประเภท Green Field แบบ Guyed Mast , เสาส่งสัญญาณแบบ Repeater เป็นตน้ บริษทั
ฯ เป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างเสาและติดตั้งสายสัญญาณโทรคมนาคมแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Contract) ให้กบัผูรั้บเหมา
หลกั (Main Contractor) ของผูป้ระกอบการโทรคมนาคม เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใชง้าน
ได ้โดยบริษทัฯ จะจดัจา้งผูรั้บเหมารายย่อย (Sub Contractor) อีกทอดหน่ึง เพื่อรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายให้เสร็จตรงตามท่ี
ก าหนด ภายใตก้ารควบคุมของวิศวกรของบริษทัฯ  

ลูกคา้จดัหา/จดัซ้ือมา

วสัดุ/อุปกรณ์ทัว่ไปอุปกรณ์โครงการ

การจดัหาผลิตภณัฑ ์(อุปกรณ์) การจดัหาบริการ (แรงงาน)

บริษทัฯ จดัหาผูรั้บเหมารายย่อย

ผูรั้บเหมารายย่อย (Sub Contractor)

บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหา/จดัซ้ือ

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ
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ผูรั้บเหมารายยอ่ยเป็นผูรั้บเหมาท่ีอยู่ในบญัชี AVL และส่วนใหญ่จะอยูต่ามจงัหวดัท่ีโครงการ/หรืองานท่ีรับว่าจา้งอยู่ 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความช านาญในพ้ืนท่ีและสามารถหาแรงงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได ้ 

ส าหรับการจดัซ้ืออุปกรณ์หลกั เช่น เสาส่งสัญญาณ ตูค้วบคุม คอนเหล็กหุ้มฉนวน (Cross Arm) เป็นตน้ บริษทัฯ จะ
จดัซ้ืออุปกรณ์กบัคู่คา้ท่ีอยู่ใน AVL ให้เป็นไปตามท่ีระบุใน BOQ ยกเวน้สายสัญญาณโทรคมนาคมท่ีลูกคา้จะเป็น  ผูจ้ดัหามา
ให้เท่านั้น 

(3) ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 
 หากเป็นการซ่อมบ ารุงและบริการท่ีตอ้งอาศยัทีมงาน รวมถึงความช านาญในการให้บริการในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั ไม่ว่า

จะเป็นงานซ่อมบ ารุงสายสัญญาณโทรคมนาคม หรืองานบริการส าหรับโครงการ USO (Phase 1) เป็นตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการ
จดัจา้งผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีรายช่ือใน AVL ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาช่วงในพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นผูใ้ห้บริการ ทั้งน้ีอาจจะเป็นผูรั้บเหมาช่วงราย
เดิมท่ีบริษทัฯ เคยใชบ้ริการ หรือเป็นผูรั้บเหมาช่วงรายใหม่ท่ีมีความสามารถในการด าเนินงานก็ได ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาในการ
รับงาน ก าลงัคนของผูรั้บเหมา และคุณภาพในการให้บริการ เป็นส าคญั โดยการให้บริการของผูรั้บเหมาช่วงดงักล่าวยงัคงอยู่
ในการควบคุมคุณภาพของวิศวกรของบริษทัฯ 

แต่หากเป็นการบ ารุงรักษาแบบ PM และแบบ CM ซ่ึงเป็นลกัษณะการให้บริการเป็นรายเดือน บริษทัฯ มีทีมงาน
วิศวกรท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ท างาน ทั้งระดบั Project Manager, Assistant Project Manager, Senior Project 
Engineer, Project Engineer และ Foreman ในการเขา้ไปให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกคา้ (Site งานของลูกคา้)  

บริษทัฯ มีการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการมาจากในประเทศไทยทั้งหมด และไม่มีสัดส่วนการจดัหาผลิตภณัฑ์และ
บริการกบัคู่คา้รายใดรายหน่ึงมากกว่าร้อยละ 10 นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี บริษทัฯ จึงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ ทั้งเจา้ของโครงการ, 
บริษทัจ ากดัและบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหมวด ICT, ธุรกิจตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์, ผูรั้บเหมาหลกั และ
ผูรั้บเหมารายย่อย ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโนม้ และก าหนดกลยทุธ์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.5  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขอ้ตกลงทั้งในรูปแบบของสัญญาจา้ง 
(Agreement), หนงัสือส่ังงาน (PO) และหนงัสือยืนยนัการจา้งงาน (LOI) รวมประมาณ 4,263.30 ลา้นบาท โดยรับรู้รายได้
แลว้ประมาณ 2,198.90 ลา้นบาท และเหลือรอการรับรู้รายไดป้ระมาณ 2,064.40 ลา้นบาท   
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3 ปัจจัยความเส่ียง 

ธุรกิจทุกประเภทมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัไปและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความส าคญัและวิธีการ
บริหารความเส่ียงของแต่ละองคก์ร ดงันั้นบริษทัตระหนกัถึงผลกระทบของปัจจยัความเส่ียงและไดจ้ดัท ามาตรการท่ีจะลดความ
เส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้อีกทั้งบริษทัไดท้บทวนประเมินปัจจยัเส่ียงและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถจ าแนกความเส่ียงหลกัๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่  
บริษทัฯ ในบทบาทการเป็นผูรั้บเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผูรั้บเหมาหลกัมาโดยตลอด ท าให้รายไดจ้ากการด าเนินงาน

ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มาจากผูรั้บเหมาหลกัรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม TRUE ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ในลกัษณะเป็นคู่คา้และพนัธมิตรในการท าธุรกิจกนัมานาน จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าว และอาจส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อรายได ้ผลการด าเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทาง
ในการลดการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า ขยายการด าเนินงานให้มี
ลกัษณะเป็น one-stop service และลดการพึ่งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึง เช่น (1) การตั้งเป้าหมายในการรับงานจากลูกคา้รายใหม่เพ่ิมขึ้น
ทุกปีอย่างน้อย 3 รายต่อปีเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้ง (2) การขยายขอบเขตงานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ (3) เน้นการ
ให้บริการซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ Data Center กบัเจา้ของโครงการท่ีบริษทัฯ เคยให้บริการหรือลูกคา้ใหม่ ซ่ึงจะ
ท าให้บริษทัฯ มีรายไดป้ระจ า (recurring income) มากขึ้น และ (4) ในอนาคตหากบริษทัฯ ยกระดบัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ จะเขา้
ประมูลงานจากภาครัฐหรือเจา้ของโครงการโดยตรง ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่านโยบายและแนวทางดงักล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลูกคา้
รายใดรายหน่ึงไดใ้นอนาคต 

 

1.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากร 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งอาศยับุคลากรหลาย

ส่วนในการรับงานและการด าเนินการเพ่ือให้งานแต่ละโครงการแลว้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
วิศวกรผูคุ้มงานของบริษทัฯ และผูรั้บเหมารายยอ่ย  

1.2.1  ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารของบริษัทฯ  
คุณศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต (“คุณศกัด์ิบวร”) กรรมการผูจ้ดัการและเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯ และทีมผูบ้ริหารท่ีเป็น

กลุ่มท่ีร่วมก่อตั้งบริษทัฯ ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล หรือ Data Center มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายต่างๆ และเป็นผูท่ี้รู้จกัและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูว่้าจา้งหรือผูรั้บเหมาหลกัรายใหญ่ของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นมางานส่วนท่ีเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูงท่ีบริษทัฯ รับการว่าจา้งให้ด าเนินการ ส่วนใหญ่จะมาจากการไดรั้บแจง้จาก
ผูว่้าจา้งมาทางคุณศกัด์ิบวร หรือทีมผูบ้ริหารดงักล่าว จึงอาจกล่าวไดว่้า การเร่ิมตน้รับงานของผูรั้บเหมาหลกัรายใหญ่และมี
มูลค่าสูงมาจาก Connection ของกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ซ่ึงหากไม่มีกลุ่มผูบ้ริหารดงักล่าว อาจท าให้บริษทัฯ ไม่ได้
รับงานท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายไดแ้ละผลประกอบการของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษทัฯ ได้
ด าเนินการมากกว่า 10 ปี บริษทัฯ มีผลงานท่ีมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อเวลา ให้กบัผูว่้าจา้ง/
ผูรั้บเหมาหลกั แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการบริการ และท าให้ผูรั้บเหมาหลกัหยิบยื่นโอกาสในการเขา้ประมูลงานในแต่ละ
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คร้ัง โดยจะแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบเก่ียวกบัการเปิดประมูลงานท่ีตรงกบัการให้บริการของบริษทัฯ เกือบทุกคร้ัง จากการท่ี
บริษทัฯ ได้แสดงถึงศกัยภาพและคุณภาพของงาน ท าให้การพึ่งพิงในส่วนการไดรั้บงานจาก Connection ของผูบ้ริหารลด
นอ้ยลง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนสืบทอดต าแหน่งในส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงมีการก าหนดคุณสมบติัและความสามารถ
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม เป็นการจูงใจ
ให้ผูบ้ริหารร่วมงานกบับริษทัฯ ในระยะยาว  

1.2.2 ความเส่ียงจการการพึง่พงิผู้รับเหมารายย่อย 
การด าเนินการในแต่ละโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากผู ้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู ้รับเหมารายย่อย  

(Sub-Contractor) ในการด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีต่างจังหวดั หรือพ้ืนท่ีห่างไกล บริษัทฯ จะต้องว่าจ้าง
ผูรั้บเหมารายย่อยในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงตอ้งเป็นผูรั้บเหมารายย่อยท่ีมีบุคลากรพร้อมทั้งจ านวนและความสามารถในการรับงาน 
เน่ืองจากผูรั้บเหมารายยอ่ยตอ้งส่งมอบงานให้ทนัตามเวลาท่ีก าหนด และไดง้านท่ีมีคุณภาพ หากไม่สามารถส่งมอบงานไดต้าม
คุณภาพและระยะเวลาท่ีก าหนด จะท าให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบริษทัฯ ท่ีมีต่อผูว่้าจา้ง/ผูรั้บเหมาหลกัต่อไป 
ดงันั้นจึงมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูรั้บเหมารายย่อย อนัอาจเกิดจากการทิ้งงาน งานไม่ไดคุ้ณภาพ และไม่ทนัก าหนดเวลาเพื่อ
เป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะบริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บเหมารายยอ่ย คือ การ
คดัเลือกผูรั้บเหมารายยอ่ย ตอ้งเลือกจากผูรั้บเหมายรายยอ่ยท่ีอยูใ่นรายช่ือ Approved Vendor List ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการ
ท างานผูรั้บเหมารายย่อยในหลายๆ ดา้นรวมถึงความพร้อมดา้นการจดัหาแรงงานมาด าเนินโครงการ ท าให้บริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต ่า ซ่ึงอาจจะ
มีผลกระทบต่อตน้ทุนโครงการและอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ได ้ 

1.2.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิวิศวกรผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ 
วิศวกรผูค้วบคุมงาน เป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีส่วนส าคญัในการด าเนินการแต่ละโครงการ เน่ืองจากตอ้งเป็นผูท่ี้

ควบคุมดูแลการท างานของผูรั้บเหมารายย่อยให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของผูว่้าจา้งและสามารถส่งมอบงาน
ไดต้รงตามก าหนดเวลา ซ่ึงมีผลต่อการส่งมอบงานให้แก่ผูว่้าจา้ง รวมถึงผลประกอบการของบริษทัฯ ดว้ย จากการท่ีวิศวกร 
ผูค้วบคุมงานเป็นผูมี้ส่วนส าคญัต่อความส าเร็จและผลประกอบการของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารจดัการ
บุคลากรให้ท างานให้กบับริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถความเช่ียวชาญให้ท างานกบับริษทัฯ 
ในระยะยาว โดย 1) พฒันาความรู้ ความสามารถ กระบวนการท างานให้แก่พนกังานโดยให้สามารถปรับตวัและปรับการท างาน
ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม; 2) ปรับเพ่ิม/ลดจ านวนพนกังานให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
ไม่มากหรือน้อยเกินไป; 3) ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจให้วิศวกร (ฝ่ายบริหารโครงการ) เพ่ิมเติมจากเงินเดือนและโบนัส
ปกติ ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือมีการส่งมอบงานและไดรั้บช าระค่าว่าจา้งจากผูว่้าจา้งแลว้ เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานและกระตุน้ให้
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้แลว้เสร็จตามก าหนด   

 

1.3 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประมูลงานของบริษัทฯ 
เน่ืองดว้ยมูลค่าโครงการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น โครงการ USO (Phase 1) หรือการก่อสร้างศูนย ์Data Center เป็นตน้ ปัจจยัท่ีอาจ
ส่งผลต่อโครงการประเภทดงักล่าว คือ ความไม่ต่อเน่ือง ลดลง หรือเพ่ิมขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และอาจส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ากการด าเนินการโครงการขา้งตน้ไม่สม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
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▪ ความล่าชา้หรือความไม่ต่อเน่ืองของการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ช่วงท่ีผ่านมาโครงการภาครัฐท่ีเกิดขึ้นจะมาจากการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีเป็นการสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์การใชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายงาน
จากส่วนหน่ึงของโครงการดงักล่าวในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ดงันั้น หากภาครัฐมีการชะลอ หรือหยดุการด าเนินการตามแผน หรือ
มีการเปล่ียนแปลงแผน ก็จะส่งผลให้งานท่ีบริษทัฯ จะสามารถเขา้ไปเสนอบริการมีการเปล่ียนแปลง ลดลง หรือไม่สม ่าเสมอ 
ทั้งน้ี ในการชะลอโครงการต่างๆ อาจจะส่งผลเพียงช่วงแรก หลงัจากภาครัฐมีการด าเนินการต่อ บริษทัฯ ก็จะไดรั้บอานิสงส์
ตามไปดว้ย  ความไม่ต่อเน่ืองหรือความไม่สม ่าเสมอของโครงการดงักล่าว อาจมีผลท าให้บริษทัฯ ไดรั้บงานน้อยลงหรือมาก
ขึ้นก็ได ้ 

▪ การเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนขยายหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายของผูป้ระกอบการโทรคมนาคม 
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมจะตดัสินใจลงทุนขยายโครงข่ายจากหลายปัจจยั ทั้งแนวโน้มความตอ้งการการใช้งาน 

นโยบายดา้นโทรคมนาคมของภาครัฐ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการโทรคมนาคมอาจ
ตดัสินใจเพ่ิมหรือลดการลงทุนตามปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ 

▪ ภาวะเศรษฐกิจ 
หากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวั องค์กรหรือบริษทัต่างๆ อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการลงทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร เช่น อาจมีการลดหรือเล่ือนระยะเวลาท่ีจะก่อสร้างศูนยข์อ้มูลหรือโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกไปก่อน ซ่ึงอาจส่งผลต่อปริมาณงานท่ีบริษทัฯ จะเขา้เสนอให้บริการลดลงหรือไม่สม ่าเสมอ  

▪ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจุบนัหลายบริษทั หลายองคก์ร มีแนวโน้มการใช ้Cloud Storage มากขึ้น ท าให้บริษทัหรือองคก์รขนาดเล็ก หรือ

ขนาดกลาง นิยมเช่าศูนยข์อ้มูล หรือ Data Center จากผูใ้ห้บริการให้เช่า Data Center เพ่ือเก็บขอ้มูลของบริษทัมากขึ้น ส่วน
องคก์รขนาดใหญ่ยงัมีแนวทางท่ีจะสร้างศูนยข์อ้มูลของตนเอง จากปัจจยัขา้งตน้ บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการมีงาน
ก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงศูนยข์อ้มูลขนาดเลก็ลดลง แต่ยงัคงมีโอกาสท่ีจะไดรั้บงานท่ีเป็นการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่
ได ้หรือก่อสร้างศูนยข์อ้มูลให้กบัผูใ้ห้บริการให้เช่าศูนยเ์ก็บขอ้มูลได ้

บริษทัฯ มีแนวทางในการลดความเส่ียงจากปัจจยัขา้งตน้ โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนการลงทุนของภาครัฐอยูต่ลอดเวลา ทั้งจากข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่ และขอ้มูลจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ท าให้บริษทั
ฯ สามารถวางแผนงาน โดยการรับงานประเภทอ่ืนมาเสริมเพ่ือช่วยให้ผลประกอบการของบริษทัฯ มีความสม ่าเสมอมากขึ้น 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไม่ไดมี้การให้บริการเพียงแค่ภาครัฐเท่านั้น ยงัมีส่วนให้บริการส าหรับโครงการภาคเอกชน และองคก์ร
ต่างๆ อีกหลายประเภท เช่น การก่อสร้างศูนยข์อ้มูล การวางโครงข่ายสายโทรคมนาคม ให้กบัองคก์ร หรือบริษทัต่างๆ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการให้บริการซ่อมบ ารุงและรักษาโครงการต่างๆ ซ่ึงการให้บริการดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการ
ให้บริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่สะดุด และไม่กระทบต่อ
ผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ 

1.4 ความเส่ียงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการรับรู้รายได้ของงานโครงการตามขั้นความส าเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซ่ึง

อา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงของงานท่ีท าเสร็จเทียบกบัประมาณการตน้ทุนงานทั้งหมด ซ่ึงโดยทัว่ไป
อตัราส่วนดงักล่าวจะไม่สอดคลอ้งกบังวดการเรียกเก็บเงิน/ช าระเงินตามสัญญาซ่ึงปกติจะแบ่งออกเป็นงวดๆ ส่งผลให้เกิด
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รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระหรือ Unbilled receivables (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงเก่ียวกบั
สภาพคล่องและความเส่ียงจากการท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ไดใ้ห้บริการเรียบร้อยแลว้  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม ประชุมร่วมกบัลูกคา้ รวมถึงการรายงานความ
คืบหนา้ทั้งในส่วนของขั้นตอนความส าเร็จของโครงการ การเรียกเก็บเงิน และการช าระเงินของลูกคา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ 
สามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญาและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้นัที (ถา้มี) นอกจากน้ี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่เคยมี
ปัญหาเร่ืองการเก็บเงินจากลูกคา้ไม่ได ้หรือลูกคา้ยกเลิกโครงการท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ รวมถึงบริษทัฯ สามารถบริหาร
สภาพคล่องไดดี้ ประกอบกบัลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ไดท้  างานร่วมกนัมาเป็นระยะเวลานาน มีช่ือเสียงและฐานะการเงิน
มั่นคง และบริษทัฯ ก็เป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความเช่ียวชาญและได้รับความ
ไวว้างใจจากลูกคา้ และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาโดยตลอด จึงมีความเป็นไปไดต้ ่าท่ีลูกคา้จะไม่ช าระเงินตามสัญญา 

1.5 ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่ 
ความเส่ียงจากการแข่งขนัทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่อาจแบ่งไดต้ามธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือธุรกิจก่อสร้างศูนย ์

Data Center และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center : มีทั้ งรูปแบบท่ีเป็นการปรับปรุงพ้ืนท่ีบางส่วนขององค์กรใช้เป็นศูนย์ข้อมูล 

(Renovate Project) และแบบท่ีก่อสร้างศูนยข์อ้มูลแยกเป็นอาคารต่างหาก (Greenfield Project) ส าหรับการปรับปรุงพ้ืนท่ีเป็น
ศูนยข์อ้มูล มีการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อนมากนกั ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัวางอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลและส ารองไฟฟ้า
ส าหรับใชง้าน ในขณะท่ีการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลแยกเป็นอาคารต่างหาก จะมีการให้บริการท่ีมีความซับซ้อนมากและตอ้งอาศยั
ความรู้ความช านาญในการก่อสร้าง เน่ืองจากตอ้งเร่ิมจากการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้สามารถรองรับน ้ าหนักได ้รับ
แรงส่ันสะเทือนต่างๆ ได้ รวมถึงต้องมีการออกแบบอาคาร การวางอุปกรณ์ต่างๆ การเช่ือมต่อระบบต่างๆ ในอาคารให้
เหมาะสม ปลอดภยัส าหรับการใชง้านและความเสถียรของการท างานและขอ้มูลซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ผูรั้บเหมา
ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลแบบดงักล่าวจึงตอ้งมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้าง
ศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย ์Data Center ระดบั Tier 3  ขึ้นไป เป็นตน้ ซ่ึงในอุตสาหกรรมมีจ านวนคู่แข่งไม่มาก และผูท่ี้จะ
เขา้มาเป็นผูรั้บเหมารายใหม่จะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และอาจตอ้งใชเ้วลาในการส่ังสมประสบการณ์และผลงานให้
เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัในส่วนของการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ไม่รุนแรงนกั อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ก็ต้องรักษาคุณภาพของงานให้ได้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ยงัคงเป็นหน่ึงในผูรั้บเหมาท่ีเป็นตัวเลือกท่ีดีใน
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม : เน่ืองจากการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นงานท่ีไม่มีความซบัซอ้นมากนกัแต่จะมีปริมาณงานท่ีค่อนขา้งมากส าหรับแต่ละโครงการ ผูรั้บเหมา
งานดงักล่าวส่วนใหญ่จึงตอ้งว่าจา้งผูรั้บเหมารายย่อยเพื่อด าเนินการ ซ่ึงจะตอ้งมีการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมารายย่อย 
เพ่ือให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบงานให้แก่ผูว่้าจา้งไดต้รงเวลาท่ีก าหนด ดงันั้น จุดแขง็ของผูรั้บเหมาส าหรับธุรกิจน้ีจึงเป็นการ
ท่ีสามารถควบคุมและรักษาระดบัคุณภาพงานท่ีส่งมอบ สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และส่งมอบงาน
ตรงก าหนดเวลา ซ่ึงบริษทัฯ มีจุดแขง็ดงักล่าว ท าให้สามารถแข่งขนัในธุรกิจน้ีได ้  

นอกจากน้ี ผูว่้าจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาหลกั อาจเปล่ียนแนวทางการท าธุรกิจมาด าเนินการเอง โดยไม่ว่าจา้ง
ผูรั้บเหมายอ่ยอยา่งบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้มีผลต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของบริษทัฯ ได ้ในกรณีดงักล่าวมีความเป็นไปไดไ้ม่
มากนกั เน่ืองจากในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานท่ีมีปริมาณมาก ผูรั้บเหมาหลกัตอ้งว่าจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ยใน
การด าเนินการ และตอ้งมีวิศวกรคุมงานท่ีมีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ซ่ึงอาจไม่สามารถด าเนินการไดเ้องทั้งหมด และท่ีผ่านมา
ผูรั้บเหมาหลกัไม่ไดเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูรั้บเหมารายยอ่ยโดยตรงในการท างาน จะเป็นผูรั้บเหมาช่วงอยา่งเช่น บริษทัฯ ท่ีติดต่อและ
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มีความสัมพนัธ์อนัดีทางธุรกิจกบัผูรั้บเหมารายยอ่ยแทน ดงันั้น การท่ีผูรั้บเหมาหลกัจะมาเป็นผูรั้บเหมาด าเนินการเองจึงมีความ
เป็นไปไดไ้ม่มากนกั และท่ีผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวเน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวอาจสร้างความยุ่งยากในการ
ด าเนินการของผูรั้บเหมาหลกัมากกว่าท่ีจะว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงให้ด าเนินการอยา่งเช่นท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั   

1.6 ความเส่ียงจากการควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
ตามท่ีงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นลกัษณะงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซ่ึงส่ิงส าคญัในการ

ด าเนินการและส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯ คือ การดูแลควบคุมตน้ทุนในการด าเนินการแต่ละโครงการใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ีประเมินไวต้ั้งแต่ตอนท่ีเสนอราคาให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาหลกัพิจารณา หากการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการส าหรับแต่ละ
โครงการไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีประเมิน อาจท าให้ผลก าไรของบริษทัฯ ลดลง และส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ 
ได ้ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในส่วนของตน้ทุนการด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่การประมาณการตน้ทุน จนถึงการควบคุมตน้ทุน
ระหว่างด าเนินการ ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ คือ ค่าแรงว่าจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯ มีการตั้งราคากลางส าหรับงานแต่ละ
ประเภทที่ด าเนินการเป็นประจ า เพื่อให้การจดัจา้งผูรั้บเหมารายย่อยมีมูลค่าการว่าจา้งท่ีอยู่ในกรอบที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้ท าให้
บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดต้ั้งแต่ขั้นตอนแรก ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการท างานของผูรั้บเหมารายย่อย ซ่ึง
บริษทัฯ มีวิศวกรผูคุ้มงานแต่ละโครงการ ท่ีจะท าหนา้ท่ีดูแล ติดตามการท างาน การส่งมอบและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน นอกจากน้ียงัมีการประชุมร่วมกบัผูรั้บเหมารายยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้สามารถรับทราบปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว  นอกจากน้ีหากมีกรณีท่ีผูรั้บเหมารายย่อยไม่สามารถท างานให้เสร็จไดถู้กตอ้งและทนัเวลา ทาง
บริษทัฯ จะรีบคดัเลือกผูรั้บเหมารายย่อยรายใหม่มาท างานต่อไดใ้นทนัที ท าให้บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ
ไม่บานปลาย และไม่ท าให้ผลก าไรของแต่ละโครงการไดรั้บผลกระทบมากนกั 

 

1.7 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดตามสัญญา 
สัญญาว่าจา้งให้บริการแต่ละโครงการท่ีบริษทัฯ ท ากบัผูว่้าจา้ง ส่วนใหญ่จะมีระบุขอ้ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับค่าปรับ

กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามสัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นค่าปรับรายวนั ดงันั้น หากบริษทัฯ ไม่สามารถ
ส่งมอบงานไดต้ามก าหนดเวลา บริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบในส่วนของคา่ปรับรายวนัดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนโครงการสูงขึ้น 
ส่งผลให้ก าไรของโครงการดงักล่าวลดลง ทั้งน้ี การก าหนดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าชา้ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นอตัราค่าปรับ
ต่อค่าตอบแทนของแต่ละหนงัสือส่ังงานหรือมูลค่าโครงการ ขึ้นกบัประเภทของงานตามสัญญา ดงันั้นกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีมี
มูลค่าสูง จะมีค่าปรับที่มีมูลค่าสูงตามไปดว้ย สาเหตุท่ีอาจท าให้การส่งมอบงานล่าชา้ ไดแ้ก่ การมีผูรั้บเหมารายยอ่ยไม่เพียงพอ 
มีการทิ้งงานของผูรั้บเหมารายย่อย งานท่ีไดรั้บการส่งมอบจากผูรั้บเหมารายย่อยมีคุณภาพไม่ตรงตามก าหนดท าให้ตอ้งมีการ
แกไ้ข หรือเปล่ียนผูรั้บเหมารายยอ่ยรายใหม่มาท าแทน 

บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีสามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าชา้อนัเกิดจากการท างานของผูรั้บเหมารายยอ่ย โดย
บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมารายย่อยในแต่ละพ้ืนท่ีท าให้ในการว่าจา้งแต่ละคร้ังมีผูรั้บเหมารายย่อยพร้อมและ
เพียงพอท่ีจะท างานให้บริษทัฯ บริษทัฯ จะว่าจา้งผูรั้บเหมารายย่อยท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ และมีการประเมิน
คุณภาพงานของแต่ละรายเพ่ือใช้ในการพิจารณาคดัเลือกจดัจ้างส าหรับงานแต่ละประเภท นอกจากน้ี การท างานในแต่ละ
โครงการ บริษทัฯ จะวางแนวทางการปฏิบติังานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผูค้วบคุมงานท่ีดูแล ติดตาม และประเมินการท างาน
ของผูรั้บเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ ท าให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของงานไม่สูงนกั 
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าทนัท่วงที ส่งผลให้ท่ีผ่านมาไม่เคยมีกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งเสียค่าปรับอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของ
การส่งมอบงาน 
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2. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

2.1 ความเส่ียงจากการท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุต ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 

49.2 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตมี
คะแนนเสียงท่ีมีอิทธิพลในการคดัคา้นหรือไม่เห็นชอบส าหรับวาระท่ีใชม้ติพิเศษ หรือเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมในการอนุมติั 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส และมีการก าหนดมาตรการการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั
กรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูบ้ริหาร รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงบุคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการ
นั้นๆ  รวมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจ านวน 3 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 8 ท่าน และบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมด 
เขา้มาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการและเพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการท างานและมีการถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อยไดใ้นระดบั
หน่ึง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นตน้ เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย 

2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
ราคาหุ้นสามัญของบริษทัฯ อาจผนัผวนเน่ืองจากปัจจัยหลายประการซ่ึงบางปัจจยัเป็นเร่ืองท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทัฯ การ
เปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึง ความแตกต่างของผลการด าเนินงานของบริษทัฯ กบัผล
ประกอบท่ีคาดการณ์โดยนกัวิเคราะห์และนกัลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในค าแนะน าหรือทศันะของนกัวิเคราะห์ท่ีมีต่อหุ้น
ของบริษทัฯ 
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย  
 

1) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ล าดับ รายการ กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
    (ล้านบาท) 
1 ท่ีดิน : โฉนดเลขท่ี 222867-9  

รวม 3 โฉนด ต าบลอนุสาวรีย ์อ าเภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่  
(ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ) 

บริษทัฯ  

ติดจ านองกบั
สถาบนัการเงิน รวม
มูลจ านอง 200 ลา้น

บาท 

35.38 

2 อาคาร : ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโฉนด 
เลขท่ี 222867-9 เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 
(ส านกังานใหญข่องบริษทัฯ) 

บริษทัฯ 32.34 

3 เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน บริษทัฯ  15.23 
 รวม   82.95 

 
2) สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและอาคาร 

คู่สัญญา ผูเ้ช่า      :  บริษทัฯ  
ผูใ้ห้เช่า :  นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 
สินทรัพยท่ี์เช่า เลขท่ี 73, 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีรวม 300 ตารางวา 
วตัถุประสงค ์ เป็นส านกังานสาขาของบริษทัฯ   
อายสัุญญา อายสัุญญา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2565  
อตัราค่าเช่า 180,000 บาทต่อเดือน โดยบริษทัฯ ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
เง่ือนไขอื่นๆ  หากผูเ้ช่าประสงคข์อต่อสัญญาตอ้งแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูใ้ห้เช่าทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนัก่อนครบก าหนดสัญญา และผูใ้ห้เช่าจะแจง้ผลให้ทราบภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือขอต่ออายสัุญญาเช่า 
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3) สัญญาเช่ารถยนต ์

คู่สัญญา  ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ผูใ้ห้เช่า : บริษทัท าธุรกิจให้เช่ารถยนตร์ายท่ี 1 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
สินทรัพยท่ี์เช่า รถยนตก์ระบะปิคอพัจ านวน 11 คนั (สัญญา 4 ฉบบั) 
วตัถุประสงค ์ เช่ารถยนตเ์พื่อให้พนกังานของบริษทัฯ ใชใ้นการปฏิบติังาน 
วนัท่ีท าสัญญา เดือนมีนาคม 2560 ถึง เมษายน 2563  
อายสัุญญา ระยะเวลา 24-36 เดือน 
คู่สัญญา  ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 

ผูใ้ห้เช่า : บริษทัท าธุรกิจให้เช่ารถยนตร์ายท่ี 2 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
สินทรัพยท่ี์เช่า รถยนตก์ระบะปิคอพัจ านวน 15 คนั (สัญญา 15 ฉบบั)  
วตัถุประสงค ์ เช่ารถยนตเ์พื่อให้พนกังานของบริษทัฯ ใชใ้นการปฏิบติังาน 
วนัท่ีท าสัญญา เดือนสิงหาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2564 
อายสัุญญา ระยะเวลา 36 เดือน 

4) สัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
ณ 31 ธนัวาคม2562 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 ราย ดงัน้ี 

4.1 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศรายท่ี 1 

1. เงินกูย้ืมระยะยาว 
วงเงิน/วตัถุประสงค ์
 

วงเงิน 40 ลา้นบาท  
เพ่ือใชใ้นการซ้ือท่ีดินและอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

วนัท าสัญญา 14 กนัยายน 2561 
ระยะเวลา 60 เดือนนบัแต่วนัเบิกใชว้งเงินสินเช่ือคร้ังแรก  
อตัราดอกเบ้ีย MLR -2.65% ต่อปี 
หลกัประกนั/ผูค้  ้าประกนั - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 222867-9 จ านวน 3 โฉนด ต าบลอนุสาวรีย ์อ าเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมส่ิงปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ มูลจ านอง 40 ลา้นบาท  

เง่ือนไขท่ีส าคญั - ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหน้ีตามสัญญา ผูรั้บสินเช่ือจะไม่ก่อภาระหน้ีและภาระผกูพนัใดๆ กบั
บุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้สินเช่ือ 

- ผูรั้บสินเช่ือตกลงจะไม่ช าระหน้ีให้กรรมการ ผูถื้อหุ้น ผูค้  ้าประกนัหรือผูใ้ห้หลกัประกนัไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม จนกว่าจะช าระหน้ีให้ผูใ้ห้สินเช่ือครบถว้นแลว้ 

- ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหน้ีตามสัญญา ผูรั้บสินเช่ือตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศกัด์ิบวร เป็น
ผูบ้ริหารหลกั และ/หรือเป็นผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
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2. วงเงินหนงัสือค ้าประกนั  

วงเงิน/วตัถุประสงค ์
 

วงเงิน 150 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 วงเงินยอ่ยคือ 
1) เพ่ือค ้าประกนัการประกวดราคา ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และค ้าประกนัผลงาน

ของบริษทัฯ ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง จ านวนไม่เกิน 120 ลา้นบาท และ 
2) เพ่ือค ้าประกนัการรับเงินล่วงหน้า และค ้าประกนัการช าระราคาสินค้าของบริษทัฯ ใน

โครงการรับเหมาก่อสร้าง จ านวนไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
วนัท าสัญญา 28 พฤษภาคม 2562 
ค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละ 1.00 – 1.20 ต่อปี 
หลกัประกนั/ผูค้  ้าประกนั - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 222867-9 จ านวน 3 โฉนด ต าบลอนุสาวรีย ์อ าเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมส่ิงปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ โดยจดจ านองล าดบัสอง รวมมูลจ านองทั้งหมด 200 ลา้นบาท 

- จดทะเบียนสิทธิในเงินฝากจากบญัชีเงินฝากภายในวงเงิน 6 ลา้นบาท  
เง่ือนไขท่ีส าคญั - ผูรั้บสินเช่ือจะไม่ก่อหน้ีหรือภาระผูกพนัใดๆ และน าทรัพย์สินหรือรายได้ทั้ งหมดหรือ

บางส่วนท่ีมีในปัจจุบนัหรือในอนาคตไปเป็นหลกัประกนัใหก้บับุคคลภายนอก นอกเหนือจาก
ผูใ้ห้สินเช่ือ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้สินเช่ือ 

- ผูรั้บสินเช่ือตกลงจะไม่ช าระหน้ีให้กรรมการ ผูถื้อหุ้น ผูค้  ้าประกนัหรือผูใ้ห้หลกัประกนัไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม จนกว่าจะช าระหน้ีให้ผูใ้ห้สินเช่ือครบถว้นแลว้ 

- ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหน้ีตามสัญญา ผูรั้บสินเช่ือตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศกัด์ิบวร เป็น
ผูบ้ริหารหลกั และ/หรือเป็นผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 

4.2 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศรายท่ี 2 

ประเภทเงินกู/้วตัถุประสงค ์
 

เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ วงเงิน 166 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
- วงเงินเบิกเกินบญัชี           16 ลา้นบาท 
- วงเงินหนงัสือค ้าประกนั   150 ลา้นบาท 

วนัท าสัญญา 16 มิถุนายน 2560 
อตัราดอกเบ้ีย วงเงินเบิกเกินบญัชี     : อตัรา MOR 

วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน : อตัรา MLR       
หลกัประกนั/ผูค้  ้าประกนั - เงินฝากประจ าของบริษทัฯ โดยจ านวนเงินตน้สูงสุดท่ีตกลงใช้เป็นหลกัประกนั จ านวน  

50 ลา้นบาท ทั้งน้ียอดเงินในบญัชีดงักล่าวทุกขณะจะตอ้งมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเบิกใชใ้นแต่ละคร้ัง 

เง่ือนไขท่ีส าคญั เหตุให้ผิดนดัช าระหน้ีเช่น การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในเร่ืองสัดส่วนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
การเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือคณะผูบ้ริหารของผูกู้ ้
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5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ เกินกว่า 
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั 
 
6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท 

ช่ือบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์
ช่ือบริษทั (องักฤษ) 

: 
: 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
Infraset Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  INSET 
วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ : 8 ตุลาคม 2562 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ : 280,000,000 บาท 
จ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด : 1,647 ราย (ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562) 
% Free Float : 39.58 % (ณ วนัท่ี3/10/2562) 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการก่อสร้างเก่ียวกบัธุรกิจศนูยข์อ้มูล (Data Center) และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบ ารุงและบริการในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งส านกังานสาขา : เลขท่ี 73, 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107562000084 
โทรศพัท ์ : 02-092-7444 
เวบ็ไซต ์ : www.infraset.co.th 

 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ชั้น 1 Tower B (ขา้งสถานทูตจีน) เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9000 
โทรสาร  : 02-009-9991 
TSD Call Center: 02-009-9999 
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ผูส้อบบญัชี    บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 02-645-0109 ต่อ 110  
โทรสาร  : 02-645-0110 

2. ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  
- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ จ านวน 280,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 

560,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั อา้งอิง ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
1 นาย ศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต 212,850,000 38.01 
2 นาย บุญสมิทธ์ิ พุกกะณะสุต 62,700,000 11.20 
3 ว่าท่ี ร.ต. สุรพนัธ์ เตไชยา 24,000,000 4.29 
4 นาย เมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล 21,450,000 3.83 
5 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชยั 13,200,000 2.36 
6 น.ส. ปิยะลกัษณ์ ศุกลรัตน ์ 11,525,000 2.06 
7 นาง รัตนวรรณ บริบูรณ์ 8,300,000 1.48 
8 น.ส. สุกญัญา มูลรัตน์ 8,000,000 1.43 
9 นาย รุจโรจ วยัวุฒิ 7,600,000 1.36 
10 นาย อานนท ์เจียกเจิม 7,000,000 1.25 
11 นาย อนุชาติ องัสุเมธางกูร 7,000,000 1.25 
12 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล 7,000,000 1.25 

 ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 169,375,000 30.23 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัจากหกัเงินทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ตามความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท 
ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 โครงสร้างการจดัการของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยอีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย มี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั มีดงัน้ี 

8.2 คณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 
6. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารโครงการ/บริการ 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 
8. นายเกษม เตไชยา กรรมการ 

 
โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นายศักด์ิบวร พุกกะณะสุต หรือ นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล หรือ  

นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั กรรมการสองคนในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 2562 
1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช  4/4 6/7 
2. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ 4/4 7/7 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ 4/4 6/7 
4. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต 5/5 7/7 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล  5/5 7/7 
6. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั 4/5 5/7 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม  3/4 7/7 
8. นายเกษม เตไชยา  - 6/6 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
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โดยมี นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน และมี นางสาววรางคณา เตไชยา  
ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-นามสกุล 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 2562 
1. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ 2/2 4/4 
2. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 2/2 4/4 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ 2/2 4/4 

 

8.4 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการบริหาร จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล กรรมการบริหาร 
3. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั กรรมการบริหาร 

4. นายสุรพล สิริวฒันโสภณ 1 กรรมการบริหาร 

5. นางสาววรางคณา เตไชยา กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: 1. ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ช่ือ-นามสกุล 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 2562 
1. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต 5/5 6/6 
2. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล 5/5 6/6 
3. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั 5/5 6/6 
4. นายสุรพล สิริวฒันโสภณ 5/5 6/6 
5. นางสาววรางคณา เตไชยา 5/5 6/6 

 

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย์1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : 1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 แทนท่ีนายวิเชียร เจียกเจิม 
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โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่แต่งตั้งยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากจ านวน
ผูบ้ริหารและกรรมการบริษทั มีจ านวนไม่มาก บริษทัฯ จึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการก ากบัการดูแลการลงทุนของบริษทัฯ 
และการบริหารความเส่ียง ให้อยู่ภายใตบ้ทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ีหากในอนาคตหากมี
ความจ าเป็นบริษทัฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยในการท าหนา้ท่ีในส่วนดงักล่าวต่อไป 

 

8.6 ผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารมี 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 
3. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารโครงการ/บริการ 

4. นายสุรพล สิริวฒันโสภณ 1 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 

5. นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ: 1. ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

8.7 เลขานุการบริษัท 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 

มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั ในการดูแลบริหารกิจการให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

 

1. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัตามระเบียบปฏิบติั นโยบาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติั
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

2. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

3. ด าเนินการให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดงักล่าว รวมถึงส่งส าเนาให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงขอ้พึงปฏิบติั รวมทั้งบนัทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มี
การปฏิบติัตามมติท่ีประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น 
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7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและ
ขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั
แก่กรรมการทราบ 

8. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

9. ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
ทรัพย ์รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ด าเนินการอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 
8.8.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร) ประจ าปี 2561 และประจ าปี 2562 
รายละเอียดดงัน้ี 

- ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ   จ านวน 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
- ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ   จ านวน 12,000 บาท/คน/คร้ัง 
- ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการชุดยอ่ย  จ านวน 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
- ค่าเบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ย   จ านวน 12,000 บาท/ คน/คร้ัง 

 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 
ช่ือ ปี 2561 ปี 2562 

1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 84,000 บาท 138,000 บาท 
2. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ 78,000 บาท 144,000 บาท 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ 72,000 บาท 120,000 บาท 
4. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต - - 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล - - 
6. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั - - 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม 36,000 บาท 84,000 บาท 
8. นายเกษม เตไชยา - 72,000 บาท 

รวม 270,000 บาท 558,000 บาท 
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บริษทัฯ ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร) ประจ าปี 2561 และประจ าปี 
2562 รายละเอียดดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ  จ านวน 8,000 บาท/คน/เดือน 
- ค่าตอนแทนกรรมการบริษทั  จ านวน 8,000 บาท/คน/เดือน 

 ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ 
ช่ือ ปี 2561 ปี 2562 

1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 48,000 บาท 96,000 บาท 
2. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์ 48,000 บาท 96,000 บาท 
3. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ 48,000 บาท 96,000 บาท 
4. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต - - 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล - - 
6. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั - - 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม 48,000 บาท 96,000 บาท 
8. นายเกษม เตไชยา - 76,000 บาท 

รวม 192,000 บาท 460,000 บาท 

 
ปี 2561 และ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 462,000 บาท และ 1,018,000 บาท ตามล าดบั 

8.8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น โบนสั และค่าบ าเหน็จ โดยอา้งอิงจากผลงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน 

นอกจากน้ีในระเบียบอ านาจอนุมติัไดร้ะบุไวว่้า หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ริหารและพนกังาน 
จะตอ้งผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติ
เอกฉนัทเ์ห็นชอบวิธีการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปัจจุบนัของบริษทัฯ ว่ามีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และจูงใจ
ให้กรรมการและผูบ้ริหารน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

ในปี 2560 - ปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารจ านวนเงิน 5.46 ลา้นบาท จ านวน 27.84 ลา้นบาท และ
จ านวน 21.52 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งน้ี ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวม
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) มีรายละเอียดดงัน้ี  

ปี จ านวนผู้บริหาร (ราย) จ านวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 
2560 2 5,468,684 บาท 
2561 5 27,846,248 บาท 
2562 5 21,527,547 บาท 

 
ทั้งน้ี เดิมบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดค่าบ าเหน็จให้คณะกรรมการบริหารในอตัราร้อยละ 1 ของรายไดห้ลกัหลงัจากรับรู้

รายได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการจ่ายค่าบ าเหน็จให้แก่ผู ้บริหารใหม่โดยได้น าเข้าท่ีประชุม
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คณะกรรมการเพื่ออนุมติันโยบายดงักล่าวในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อใช้ในรอบบญัชีถดัไป โดยค่าบ าเหน็จท่ีจะจ่ายให้
คณะกรรมการบริหารดงักล่าวจะค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี 
 

8.8.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 

• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่มี - 

• ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 
- ไม่มี – 
 

8.9 บุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบริษทัในปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ซ่ึงแยกตามสายงานไดด้งัน้ี 

8.9.1 ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

- ไม่มี- 
  

  จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงาน 

กลุ่มงาน สายงานหลัก ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. สายงานบริหาร 1.1 คณะผูบ้ริหาร 2 5 5 
2.สายงานขายและการตลาด 2.1 ฝ่ายขายและการตลาด 1 3 5 
3.สายงานบริหารโครงการ/
บริการ 

3.1 ฝ่ายบริหารโครงการ 48 51 53 
3.2 ฝ่ายบริการ 3 16 26 
3.3 ฝ่ายประสานงานโครงการ 9 13 16 

 3.4 ฝ่ายออกแบบ - - 11 
4.สายงานบริหารทัว่ไป 4.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 2 

4.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 2 10 
4.3 ฝ่ายจดัซ้ือและจดัส่ง 3 3 4 

5.สายงานบญัชีและการเงิน 5.1 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 3 4 4 
จ านวนพนกังาน (รวมผูบ้ริหาร) 71 98 136 

จ านวนพนักงาน 69 93 129 
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8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนเป็นตวัเงิน 
ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทั ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนคน 69 93 129 
เงินเดือน 19,855,237.50 30,008,972.99 52,317,857.74 
คอมมิชชัน่ / Incentive / โบนสั 9,788,451.56 16,198,985.71 18,669,060.03 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 811,317.25 1,127,928.49 1,650,836.23 
สวสัดิการและอื่นๆ 1,766,405.00 3,229,390.00 13,363,460.42 

รวม 32,221,411.31 50,565,277.19 86,001,214.42 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
-ไม่มี- 

8.9.3 นโยบายด้านการพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ มีนโยบายการพฒันาบุคลากร โดยด าเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนกังานในทุกระดบั

ให้เหมาะสมกบัต าแหน่งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้ งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององคก์รควบคู่กนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแนวทาง ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

▪ นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯ ตระหนกัว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในการขบัเคล่ือนองคก์รให้ประสบความส าเร็จและเติบโตไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนจึงจดัฝึกอบรมภายในบริษทัฯ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานให้สามารถท างานตอบสนองต่อกล
ยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์รได ้
ดงัน้ี 

พนกังานระดบัผูบ้ริหาร : บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื่อพฒันาทกัษะ
ความเป็นผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพ่ิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ หรือเล่ือนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ใน
สายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินการทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

พนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาพนักงานระดับปฏิบติัการ โดยจัดหลกัสูตรพฒันาความรู้
ความสามารถตามหน้าท่ี สายวิชาชีพและกลุ่มงานท่ีมีความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามหน้าท่ีงาน เช่น การบริหารความเส่ียง มาตรฐานทางดา้นการเงินและ
บัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการตลาดและการขาย 
มาตรฐานทาง IT การจดัการงานธุรการ ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า ฯลฯ 

พนักงานทุกระดบั : บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาพนกังานทุกคนโดยจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั 
เพื่อให้พนกังานทุกคนของบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
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การจดัฝึกอบรมภายนอก บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้รับการฝึกอบรม จากสถาบนัหรือ
องคก์รท่ีมีมาตรฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 

▪ การพฒันาและจัดการความรู้ในองค์กร 
เพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร บริษทัฯ จึงใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการ
องคค์วามรู้ภายในองคก์ร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนต่อไป 

▪ นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาผูมี้ศกัยภาพสูงในองค์กรโดยจดัท าหลกัสูตรและ/หรือเคร่ืองมือในการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตในองค์กร
แบบกา้วกระโดด เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพท่ีมีมาใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี 
รวมถึงสร้างความผูกพนัต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเล็งเห็นและให้ความส าคญักบัแผนการสืบทอดต าแหน่งของบุคลากรโดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ดว้ยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความมัน่ใจไดว่้าบริษทัฯ มีความ
พร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเม่ือมีต าแหน่งว่างหรือส าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได ้
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนิน

กิจการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย โดยน าหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาเป็นปัจจยัในการเสริมสร้างองคก์รให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใสในการท างาน การด าเนินการให้มีจริยธรรมทางธรุกิจ การจัดท าระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้
ความส าคญักบัผูถื้อหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั โดยคณะกรรมบริษทัจะทบทวนหลกัการปฏิบติัเพื่อ
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใชอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของส านกังาน กลต. และ ตลท. ซ่ึงอา้งอิงตามนิยาม “Corporate 
Governance” ของ G20/OECD ประกอบดว้ยสาระส าคญั 8 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า 
 ให้กิจการอย่างย่ังยืน 

▪ คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ ก าหนดกลยุทธ์นโยบายการ
ด าเนินงาน, การจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ รวมถึงติดตาม 
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

▪ มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีแสดงถึงแนวทางการด าเนินงานให้สามารถแข่งขนัและ
มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และให้มีการติดตามผลการปฏิบติั รวมถึงทบทวนนโยบายเป็นประจ า 

▪ คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั 
และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร รวมถึงดูแลให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

▪ คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง และก าหนดขอบเขต
มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน รวมถึง
ติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการ 

หมวดท่ี 2. ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน
ประจ าปี เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษทัฯ มีความ
ยัง่ยืน 

วิสัยทัศน์ : มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโทรคมนาคม 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 5 ปี 

พนัธกิจ : มีพนัธกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจของบริษทัฯ (stakeholder) ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเหมาะสมและ
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ยัง่ยืน พฒันาความเป็นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่พนกังาน เอาใจใส่ทุ่มเทท าในส่ิง

ท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือแก่ stakeholder และมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

ค่านิยมองค์กร :  คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน คือผูส้ร้างบริษทัฯ ให้แข็งแกร่ง โดยพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ

ทา้ทายส่ิงใหม่ๆ และสนุกกบัการท างานอยู่เสมอ ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่งจะน าพาบริษทั

ฯ ไปถึงเป้าหมายอยา่งมัน่คง 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หรือแผนงาน
ประจ าปีดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้ม โอกาส และความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะถ่ายทอด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้รับทราบทัว่ทั้งองคก์ร 

หมวดท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
▪ คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

บริษทัฯ โดยจะตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ย
กว่า 3 คน ทั้ งน้ี จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งตอ้ง
ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

▪ มีการก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบั ติกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ี ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง และการด ารง
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ในรายงานประจ าปีและบน website ของบริษทัฯ ดว้ย 

▪ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) 
เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ไดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท าให้คณะกรรมการ
มีองค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ระบุไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดดงักล่าวแลว้ 

▪ คณะกรรมการบริษทัฯ จะก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอ โดยระบุในกฎบตัรและแจง้ให้กรรมการทุกคนรับทราบ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดจ านวน
บริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสม และก าหนดจ านวนการเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

▪ จดัให้มีนโยบายการลงทุนและการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้  
▪ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

รายบุคคลอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
▪ คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและเสริมสร้างทักษะ เก่ียวกบั

บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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▪ ให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้
ร่วมประชุมได ้

  ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัให้มีเลขานุการบริษทัเพ่ือท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อ
หุ้น สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั เลขานุการ
บริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการ และควร
ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

หมวดท่ี 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
▪ คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ี

มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติั
ของกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตาม
นโยบายการสรรหาผูบ้ริหารมาสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

▪ คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ระดบั
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและ
ความสามารถของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคน 

▪ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ จะจดัให้มี
การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

▪ คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 
และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็นตน้ 

 

หมวดท่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพ่ือการเติบโต
อย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษทัฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการใช้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์พฒันาการด าเนินงาน การก าหนด
รูปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและก ากบัดูแลความเส่ียง 
เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี ก าหนด
แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้น : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริษทัฯ อนัจะมีผลให้ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี 

(2) พนกังาน : บริษทัฯ จะดูแลให้พนกังานทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถให้เกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
สูงสุด จดัให้มีสภาพการจา้งท่ีเหมาะสมยุติธรรม ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดรับฟังความคิดเห็น จดัให้มีสวสัดิการ
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และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี การว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย และกระบวนการลงโทษพนกังานตอ้งพิจารณาบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นธรรม  

(3) ลูกคา้ : บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของบริการ และ
ปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว และเพื่อให้ลูกคา้มีความ
มัน่ใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการ 

(4) คู่คา้ : บริษทัฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบติัต่อคูค่า้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไข
ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแนวทางการติดตาม ประเมินผลคู่คา้เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจ
ระหว่างกนัอยา่งย ัง่ยืน 

(5) ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ น าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้ชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จะจดัการดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(6) คู่แข่ง : บริษทัฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

หมวดท่ี 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
▪ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัใน

การก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี และการให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล 
ตลอดจนการเอ้ือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัการความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้น และเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรกรรมการตรวจสอบ 

▪ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพ่ือท า
หนา้ท่ีดูแลดา้นบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  

▪ คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทั
ฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น 
ขอ้มูล และโอกาสของบริษทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ี
ไม่สมควร นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัควรก ากับดูแลให้มีการจัดนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

▪ บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ ได ้โดยขอ้มูลการร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับริษทัฯ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะส่ังการให้ตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี การปฏิบติัในส่วนของการรับเร่ืองร้องเรียน การแจง้เบาะแส ไดร้ะบุไวใ้น
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

หมวดท่ี 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
▪ คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา โดยดูแลให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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และมีจ านวนเพียงพอในการด าเนินการ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบ
การเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 และจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ  

▪ คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหน้ีของบริษทัฯ โดยฝ่ายจดัการจะตอ้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และมีการ
หารือร่วมกนัระหว่างฝ่ายจดัการและคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขหากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหา
สภาพคล่อง  

▪ ในกรณีท่ีบริษทัประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้
มัน่ใจว่าบริษทัมีแผนในการแกปั้ญหาท่ีผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใตก้ารค านึงถึงเจา้หน้ี
และสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝาย 

▪ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียม และทนัเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัฯ 
ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์บริษทัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เป็นตน้  

▪ คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล บริษทัฯ ให้
ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  

หมวดท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
▪ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มัน่ใจว่า ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ โดย

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  บริษทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยส าหรับ
การเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ  

▪ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งอิสระก่อน
การลงมติในวาระใดๆ และกรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อ
ซกัถามของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม  

▪ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1. โครงสร้างกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการ

อิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการอื่น รวมจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้ง
ไม่ต ่ากว่า 3 คน ผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั  โดยคณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การแต่งตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีความโปร่งใส ชดัเจน มีการพิจารณาประวติัการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นั้น โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
▪ กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ

มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัฯ ได ้ 
▪ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผูถื้อหุ้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ก าหนด 

▪ สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นได ้ไม่เกิน 5 บริษทั แต่ทั้งน้ี ในการเป็นกรรมการดงักล่าว 
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

▪ กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบั
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด า เนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็น
อยา่งอิสระได ้

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระ สามารถท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
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▪ ตาย 
▪ ลาออก 
▪ ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

▪ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้ต าแหน่ง 
▪ ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่างเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตาม

แนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักกรรมการบริษทัไทย ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษทัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความ
เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของบริษทั; 2) ความเหมาะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใกลเ้คียงกนั และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
2. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่

พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 
3. ด าเนินการให้บริษทัฯ มีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบ

บญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการ
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทัฯ งบประมาณในการ
ลงทุน รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรส าคญั และก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได้
และมีผลประกอบการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และก ากบัดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็นคุณ
ต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

6. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ มีอ านาจในการแต่งตั้ง/เปล่ียนแปลงก าหนด
ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทัฯ หรือปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งน้ีการมอบอ านาจตาม
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

7. จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้เป็นแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และ
ให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวตามความเหมาะสมปีละ 1 คร้ัง 

8. ก ากบัและดูแลการบริหารจดัการ และการด าเนินการต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ถา้มี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9. ให้ค  าปรึกษา/เสนอแนะ และวินิจฉัยดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตามเร่ืองท่ีเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาและพร้อมจะคดัคา้นการกระท าของ
กรรมการอืน่ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 

10. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพนัธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ซ่ึงได้ค  านึงถึงสภาพแวดล้อมการ
เปล่ียนแปลง โดยสนบัสนุนให้น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมกบัระบบนิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งค  านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเป็นประจ าทุกปี 

11. จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

12. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจนั้นไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

13. การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ
อ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัไว ้
ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุม 
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี และ

กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าวล่วงหนา้ 
2. ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 
3. จดัให้มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วนั

ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
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4. ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองส าคญัๆ เช่น การไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทัฯ การขยายโครงการลงทุน การก าหนดนโยบาย
บริหารการเงิน และการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา ต้องออกจากท่ีประชุมก่อนเร่ิมพิจารณาใน 
วาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญั  
อื่น ๆ หากมีขอ้สงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบขอ้สงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมให้ครบถว้นสมบรูณ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
ไว ้

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการบริษทัฯ มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการบริษทัฯ 
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

9. กรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัและเพ่ิม
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ตลอดจนเอ้ือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีปรึกษาหารือเพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นและเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างนอ้ย 3 คน โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะเป็น 
ผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการตรวจสอบ
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

▪ ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ  

▪ ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
▪ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็น
ผูท่ี้มีคุณสมบติัดงักล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของ
กรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งออก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 
วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ว่า
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การด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้  าให้ความเป็นอิสระหายไป รวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตาม

แนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักกรรมการบริษทัไทย ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษทัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความ
เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของบริษทั; 2) ความเหมาะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใกลเ้คียงกนั และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษทั รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีของบริษทัฯ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือ
ขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง โดยจะพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ  

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
(ซ) รายอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าเป็นประจ าเพื่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบ เช่น รายงานกาประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานงบ
การเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควร
ทราบ 

9. มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร้องขอขอ้มูลของบริษทัฯ 
ตามความจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบติังานภายใตห้นา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

10. มีอ านาจในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจ าเป็น
ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ  

11. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียก

ประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็นและองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง 
2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นควรแจง้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในท่ีประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือมติภารกิจท่ีจ าเป็นให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจภายใน  หรือตรวจสอบบญัชี ตอ้งจดัใหเมีขึ้นอย่างสม ่าเสมอ 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ใน

เร่ืองท่ีพิจารณาจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุม 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบ และคุณสมบติั 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษทั โดยเลือกจากกรรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทัฯ หรือผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งน้ีก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการสรรหาฯ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ก าหนดให้กรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดโ้ดย ไดรั้บเสียงขา้ง
มากจากคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลง  คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็น 
ผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
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ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสม
ตามผลการด าเนินงานของบริษทั; 2) ความเหมาะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดใกลเ้คียงกนั และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลงเน่ืองจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษทัฯ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. ก าหนดโบนสัและอตัราการขึ้นเงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ  
5. พิจารณากลัน่กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของบริษทัฯ  
6. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกขึ้นบญัชีด า

หรือถอนถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัท าขึ้น 
7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน และประวติัการเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

การประชุม 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหนา้

ก่อนการประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของกรรมการจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัโดยสม ่าเสมอ และจดัท ารายงาน

การท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี 
  



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 70 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

1.4 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 
คณะกรรมการบริหารไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยเลือกจากกรรรมการและผูบ้ริหารจ านวน

หน่ึงของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ทั้งน้ีเม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบริหารท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจบริหารต่างๆ ของ

บริษทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
2.  ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้ห้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 
4.  พิจารณาก าหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนกังาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 

ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
5.  มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ 

เร่ืองอ านาจอนุมติัด าเนินการ 
6.  ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารก าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมก าหนดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
3.  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม 
4.  มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วน

ไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัท ารายงานการท าหนา้ท่ีใน

รอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี 

1.5 กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
1. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ก าหนดกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยทุธ์

และแผนการทางธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
3. ด าเนินการและปฏิบติัภารกิจตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
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4. ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
5. อนุมติัและ/หรือมอบอ านาจการท านิติกรรมเพื่อผูกพนับริษทัฯ ส าหรับธุรกรรมปกติของบริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมท่ี

กรรมการผูจ้ดัการไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการแทน ทั้งน้ีให้รวมถึงธุรกรรมใดๆท่ีไม่เป็น
การผกูพนัทรัพยสิ์นของบริษทัโดยตรง 

6. ประสานงานผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อให้ปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั 
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละก าไรให้แก่

บริษทัฯ  
8. พิจารณาการน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกับบุคคล บริษทั ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพ่ือ

น าเสนอคณะกรรมการอนุมติั 
9. พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปกติตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัมอบหมายไว ้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลกัทรัพย ์เพื่อบัญชีบริษทัในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั

มอบหมายไว ้
11. อนุมัติในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 
12. อนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมี

มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 
13. ดูแลการท างานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกัธรรมภิบาลใน

การท าธุรกิจ 
14. ส่งเสริมพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รโดยรวม 
15. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษทัฯ  
16. พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ เช่น ซ้ือขายสินคา้หรือบริการดว้ยราคาตลาด 

การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้  
17. อนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหาร 
18. ด าเนินกิจการงานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจใน

การอนุมติัเร่ืองหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ส าคญัของบริษทัฯ และ/หรือรายการท่ีกรรมการผูจ้ ัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นรายการท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ท่ีได้
มีการก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ โดยไดอ้นุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไวแ้ละไดข้อความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ แลว้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ือง
ดงักล่าว 

19. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้
และ/หรือให้เป็นตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจ
ช่วงท่ีท าให้กรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

1.6 คณะท างานบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดให้การบริหารความเส่ียง
ขององคก์รเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีช่วยให้บริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ความเส่ียง
เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคใ์ห้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริษทัฯ ควรไดรั้บผลกระทบเสียหายนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงจดัให้
มีการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยไดน้ าหลกัการบริหารความเส่ียงองคก์ร ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเส่ียงของ 
COSO มาเป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไป มาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ  

 ในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง เจา้หน้าท่ีหน่วยงานบริหารความเส่ียง/คณะท างานบริหาร
ความเส่ียง ผูจ้ดัการสายงาน/ฝ่าย/แผนกต่างๆ ของบริษทัฯ รวมไปถึงหัวหนา้งานและพนกังานของบริษทัฯ  

 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ 

▪ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงขององค์กร สนบัสนุน ส่งเสริมให้มีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เส่ียง 

▪ ก ากบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียง รวมถึงจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มัน่ใจว่ามีการจดัการความเส่ียงขององคก์รท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

▪ ติดตามการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
▪ สนบัสนุนให้มีการด าเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเส่ียง และท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการ

บริหารความเส่ียงไดรั้บการปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มีดังนี้ 
▪ จดัท าแนวทางการบริหารความเส่ียง  
▪ ติดตามการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง  
▪ ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง  
▪ ประเมินและจดัท าแผนการจดัการความเส่ียง  
▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

1.7 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ  1 
คร้ัง เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งช่วยให้
คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปี ท่ีผ่านมา พร้อมกบัน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและ
รายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวขอ้ ประกอบดว้ย โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ , บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การท าหนา้ท่ีของกรรมการ, ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเอง
ของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 เลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบดว้ย แบบ
ประเมินคณะกรรมการบริษทั, แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ, แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของกรรมการรายบุคคล ซ่ึงผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยนั้นสรุปได ้ดงัน้ี 
 
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย ประเมินผลการปฏิบติังานของ 

คณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

รายบุคคล (ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษทั 98.65 95.74 
คณะกรรมการตรวจสอบ 98.41 98.48 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 96.43 97.73 
คณะกรรมการบริหาร 96.79 95.45 

 

1.8 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงานการเงิน 

 นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียง
พอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ ได ้โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดงัน้ี 

ประวติัการศึกษา และประวติัการอบรม 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่น 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประวติัการท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัทฯ 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั เวนดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บญัชีกิจ พีแอนดเ์อส คอนโซลิเดชัน่ จ ากดั 

2556 - 2558 ผูอ้  านวยการ สภาวิชาชีพบญัชี 

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเชิงรุก เพื่อป้องกนัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
ต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์รในอนาคต โดยการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเน่ือง
ในการปฎิบติังาน และการบริหารจดัการองคก์ร ทั้งน้ี เร่ิมจากต าแหน่งงานระดบับริหารก่อนเป็นอนัดบัแรก เพ่ือการเตรียม
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ความพร้อมดา้นก าลงัคน และความพร้อมดา้นศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถด ารงต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละรองรับการเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้เข้าด ารง

ต าแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 
ตามแผนสืบทอดต าแหน่งงาน บริษทัฯ มีแนวทางการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงานส าหรับเจา้หน้าท่ีระดบับริหารท่ี

ส าคญั 2 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยสรุปดงัน้ี 

ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ : ก าหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษทั วางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการ

ด าเนินงานโดยรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

คุณสมบติัและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต ่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขา
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ท างานโดยรวมไม่นอ้ยกว่า 15 ปี โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รไม่
นอ้ยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง : มีความคิดเชิงวิสัยทศัน์ (Visioning) การจดัองคก์ร (Organizing) การให้อ านาจแก่ผูอ่ื้น 
(Empowering others)  ความสามารถในการจูงใจ (The ability to motivate others)  ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
(Networking and partnership) ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารสู่ความยัง่ยืน (Sustainable development organization) 

ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ : เพื่อให้บริษทัจดัท าและน าส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานการเงิน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน กลต.  และ
บริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน วางแผนงบประมาณและการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายดา้นการเงิน การลงทุนให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด 

คุณสมบติัและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต ่าปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สาขาบญัชี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีประสบการณ์ท างานโดยรวมไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารขององคก์รไม่
นอ้ยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง : มีความคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ (Analytical and systematic thinking) 
ความสามารถในการสร้างทีม (The ability to build teamwork)  ความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk 
management)  ทกัษะการบริหารความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง (Conflict management and negotiation skill) และความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  

3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลและบริหารจดัการ
กิจการของบริษทัย่อย/บริษทัร่วม/กิจการร่วมคา้ รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัย่อย บ ริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ มีการ
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ปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่างๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 
และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการแต่ละบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งนโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ดี การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษทั 

2. หากในการเขา้ท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ ของบริษทัย่อยท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าห รือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือขออนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท า
รายการ บริษทัย่อยจะเขา้ท ารายการหรือด าเนินการนั้นไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็น ท่ีเรียบร้อย
แลว้  

นอกจากน้ี หากในการเขา้ท ารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษทัย่อย อนัท าให้บริษทัฯ มีหน้าท่ี
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด กรรมการผูแ้ทนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมี
หน้าท่ีต้องแจ้งมายงัฝ่ายจัดการของบริษทัฯ ในทันที ท่ีทราบว่าบริษทัย่อยมีแผนจะเข้าท ารายการหรือเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว 

3. ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีส าคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานให้แก่บริษทัฯ ทราบ โดยน าประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียง
การท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. บริษทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินงานท่ีจ าเป็น เพ่ือท าให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วม
คา้ มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทัฯ จะด าเนินการท่ีจ าเป็นและ
ติดตามให้บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ มีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีจะก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้มีการพฒันาและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัถึงการเก็บรักษาความลบัของบริษทัและของลูกคา้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ง

ดา้นการคา้และทางดา้นกฎหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงก าหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลบัของบริษทัและของลูกคา้ โดย
สรุปนโยบายส าคญัไดด้งัน้ี 
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4.1 นโยบายการใชข้อ้มูลภายในโดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั  

1. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ รวมทั้งการเขา้ท านิติกรรมการอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทัฯ อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3. บริษทัฯ ไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

4. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ โดย
ให้บุคคลต่างๆ ขา้งตน้น าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มายงัเลขานุการ
บริษทั เพื่อน าส่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

5. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
โดยตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

6. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทัฯ จนกว่าบริษทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ 
ซ่ึงหมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนและจนถึงวนัท่ีงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปี 
เปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ 

7. บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทั
ฯ ไปใชห้รือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4.2 แนวทางปฎิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานผูป้ฎิบติังาน และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทั ซ่ึงในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบั
ขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได ้หรือเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูลภายในท่ียงัมิไดมี้การ
เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมูลงาน แผนงาน ตวัเลข การประดิษฐ์คิดคน้ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิ
ของบริษทั การปกป้องขอ้มูลจึงมีความส าคญัอย่างย่ิงต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั้ง
ความมัน่คงในการงานของบุคลากรทุกคน 

บุคลากรทุกระดบัของบริษทั มีหน้าท่ีรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบั 
และเพื่อไม่ให้ขอ้มูลอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 
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ขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีออกไปสู่ภายนอกบริษทัหรือสู่สาธารณะจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการหรือ
ผูท่ี้ได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้ง
รับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็น
ผูใ้ห้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ แลว้ขออนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อนเผยแพร่ 

4.3 แนวทางปฎิบติัในการใชข้อ้มูลภายใน 

เน่ืองจากบริษทัมีผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียหลากหลาย จึงตอ้งด าเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรม
ต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย บุคลากรทุกระดบัของบริษทั ตลอดถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกคนท่ีไดรั้บทราบหรืออาจไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทันั้น แต่หากจะท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก็ควรกระท าดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยไม่ใชข้อ้มูลภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยในตลาดหลกัทรัพยใ์นการซ้ือขาย เม่ือท าการซ้ือขายแลว้ ควรรายงานการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฎิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฎิบติัตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บริษทัจึงก าหนดมาตรการป้องกนั ดงัน้ี 

1. จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยรับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้และ
เปิดเผยต่อพนักงานของบริษทัตามความจ าเป็นเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านั้น และแจง้ให้พนักงานทราบว่าเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช้ 

2. จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 
3. เจา้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะตอ้งก าชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฎิบติัตามขั้นตอนการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบ

บัญชี โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นตน้ สรุปไดด้งัน้ี 

หัวข้อ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 1,380,000 บาท 1,260,000 บาท 450,000 บาท 

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 252,100 บาท 39,560 บาท ไม่มี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. นโยบายภาพรวม 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น

เพ่ือให้การพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งย ัง่ยืน  คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ บริษทัฯ เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในองคก์ร พร้อมให้การสนบัสนุนต่อชุมชนและสังคม 
โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ระยะยาว โดยมีหลกัการและแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีแนวทางด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซ่ือสัตยแ์ละ

โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และยึดกติกาของการแข่งขนั
อย่างเสมอภาคของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน อนัไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ เจา้หน้ี 
ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบติัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิด/ ริดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นดว้ย  

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต ไม่สนับสนุนความส าเร็จท่ีมาจากวิธีทุจริต รวมถึงจดัให้มีระบบควบคุมท่ีดี มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ มีระเบียบในการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
โดยไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน และก าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่าย
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด และบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมี
มาตรการคุม้ครองส าหรับผูร้ายงานหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ดว้ย 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพศกัด์ิศรี

และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาส
ความกา้วหน้าในสายอาชีพอย่างเสมอภาค และมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามความสามารถ โดยพนักงานจะ
ไดรั้บการพฒันาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ  

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรมไม่เลือก

ปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการช้ีแจงเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนักงานทุกคน
รับทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ และยงัไดเ้นน้ย  ้ารายละเอียดในหลกัสูตรการฝึกอบรมพนกังาน โดยบริษทัฯ
มีระบบการดูแลพนกังานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัจริยธรรม

ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได ้ ภายใตรู้ปแบบ
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สัญญาท่ีเหมาะสม และมีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาอยา่งครบถว้นและป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 

6) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนกัว่าบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ี

ร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืน บริษทัฯ จึงมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายให้จดักรรมการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังาน
ทุกระดบัของบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญั มีจิตส านึกและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

7) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง
องคก์ร เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้ส่ิงต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีเพ่ิมขึ้น 
ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่
ให้กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย รับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้มูล
ข่าวสารของบริษทัฯ เขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
บริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 คน และคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคดัเลือกสมาชิก 1 คนท า
หนา้ท่ีเป็นประธานคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนกังานให้เขา้ใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบติังานโดยตระหนกัถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯ ท าการส่ือสารนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ 
โดยผ่านนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระกาศให้ทราบโดยทัว่กนัเพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามได้
ถูกตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสม่าเสมอ ทั้งน้ีในการสร้างเสริมความตระหนกัในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
บุคลากรภายในบริษทัฯ คณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนวทางการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริษทัฯ เพ่ือก าหนดงบประมาณและรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมส าหรับรอบปีนั้นๆ 

บริษทัฯ ค านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบติั ในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบาย
ท่ีก าหนด และมีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามนโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นรายปี เพ่ือน าเสนอ
ต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการ และผูถื้อหุ้น โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือจดัท าเป็นรายงานความ
ยัง่ยืนเพ่ือเผยแพร่ทุกปีภายหลงัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
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3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 
คุณศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ( INSET) น าทีมคณะผูบ้ริหารและ

พนักงาน ร่วมโครงการ “สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ในกิจกรรม CSR (Corporate Social 
Responsibility)  บริจาคส่ิงของอุปกรณ์สนบัสนุนงานลาดตะเวนป้องกนัรักษาป่า ร่วมปลูกป่า ท าโป่ง และสร้างฝายชะลอน ้ า 
เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน จากความ
สามคัคีและการรวมพลงัเป็นหน่ึงเดียวของ INSET ท าให้กิจกรรมน้ีส าเร็จไปไดด้้วยดี ณ อุทยานแห่งชาติทบัลาน  จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

 

- กิจกรรมบริษัท  
สัมมนาประจ าปี : บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดักิจกรรมสัมมนาประจ าปี ท่ีจดัขึ้นเพ่ือให้พนกังานและ

ผูบ้ริหารไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจในการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานสามารถดึงศกัยภาพ
การท างานออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างสูงสุด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจไดต้ามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) โดยคุณศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการผูจ้ดัการ น าทีมผูบ้ริหารและพนกังาน จดั
กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2562 ในหัวขอ้ "การท างานเป็นทีม การส่ือสาร และการสร้างความตระหนกัเร่ืองการท างานเป็นทีม"  
เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานทุกระดบัชั้นและการสร้างการท างานให้เป็น TEAMWORK มากย่ิงขึ้น  เม่ือวนัท่ี 22 
พศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน จงัหวดัปราจีนบุรี 
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4. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวงัในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงก าหนดนโยบายต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใชถื้อเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น การน าเสนอ การ
ให้ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ หรือการกระท าอ่ืนท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีเฝ้าระวงั และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในบริษทัฯ หากพบเห็นการกระท า
ทุจริตคอร์รัปชัน่หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตอ้งแจง้เหตุหรือรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที หรื
อาจแจง้ผา่นช่องการแจง้เบาะแสท่ีบริษทัก าหนด 

4. บริษทัฯ จะเก็บรักษารายละเอียดของผูแ้จง้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ผูแ้จง้ขอ้มูลท่ีกระท าดว้ยเจตนาท่ีดีต่อบริษทัฯ และมี
ความบริสุทธ์ิใจ รวมถึงผูท่ี้ปฏิเสธการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากบริษทัฯ และจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบใดๆ จากการกระท าดงักล่าว 

5. จดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบติั เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
บริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนบัสนุน การจ่ายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ เป็นตน้ และจดัให้มีการก ากบัดูแล ติดตาม
ในเร่ืองดงักล่าวให้มีความโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายเก่ียวขอ้ง หรือเอ้ือประโยชน์อยา่งไม่ถูกตอ้ง 

6. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่  
7. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสม 
8. จดัให้มีช่องทางการส่ือสารให้พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสามารถแจง้

เบาะแส ขอ้ร้องเรียนให้บริษทัฯ ทราบ เพื่อหาขอ้เทจ็จริงตามกระบวนการ และน าไปแกไ้ขปรับปรุง 
9. จดัให้มีการพฒันาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวฒันธรรมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการ

ส่ือสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรของบริษทัฯ  
10. จดัให้มีการแจง้บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอื่นท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม (ถา้มี) รวมถึงตวัแทนทางธุรกิจ เพื่อ

น ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบติั และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
บุคลากรและสาธารณชน 

  



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 82 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในจึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้ง

ในด้านการเงิน การบริหาร การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เ ป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีคณะท างานดา้นบริหารความเส่ียงเพื่อดูแลในดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยหัวหน้าสายงานในแต่ละหน่วยงาน ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงขององคก์รอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงคณะท างานดงักล่าวไดด้ าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 
รวมถึงการประเมินความเส่ียง วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน จดัท าแผนจดัการ
ความเส่ียงของหน่วยงาน รวมถึงรายงานและติดตามผลให้ผูบ้ริหารทราบ และน าไปถือปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์รและใชค้วบคุมความ
เส่ียงองคก์ร 

 เพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกดา้น บริษทัไดย้ึดถือแนวปฏิบติัตามองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control Environment) 

1.1 การจดัโครงสร้างขององคก์ร แบ่งสายการบงัคบับญัชาตลอดจนการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

1.2 การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้ชัดเจน ตลอดจนการดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

1.3 การจดัท านโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ ของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใชย้ึดถือเป็นหลกัและแนวทางการ
ปฏิบติังานและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือละเวน้ในการปฏิบติังาน 

1.4 การจดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั และของพนกังาน เพื่อให้
กรรมการผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบัชั้นและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าไปประพฤติปฏิบติัให้ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

1.5 การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
1.6 การจดัฝึกอบรม พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 

 

2. ด้านการประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัความเส่ียง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนท่ีไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิด

เหตุการณ์ขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทัจึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานท าการประเมินความเส่ียงท่ีแฝงอยู่ในหน่วยงาน และ
จดัให้มีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

การตรวจสอบภายในของบริษทั จะเน้นตรวจสอบตามความเส่ียง (Risk Based Audit) โดยท าการประเมินความเส่ียง
ของงานและคดัเลือกงานท่ีมีความเส่ียงสูงน ามาวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธภาพ 
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3. ด้านการควบคุมการปฏบิัติงานของผู้บริหาร (Management Control) 
บริษทัจะจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย

เน้นกิจกรรมการควบคุมในลกัษณะป้องกนั สืบคน้หา แกไ้ข หรือทดแทน ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
ขั้นตอน และวิธีปฏิบติังาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าท่ี การมอบอ านาจอนุมติั ฯลฯ เป็นต้น โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งให้ความร่วมมือและถือปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีออกเป็นค าส่ังหรือประกาศโดย
เคร่งครัด 

4. ด้านระบบสารสนเทศและส่ือสารข้อมูล (information & Communication) 
4.1 บริษทัจดัให้มีการใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอ และทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงตอ้งมีความถูกตอ้ง 

ชดัเจน เขา้ใจง่าย และเป็นปัจจุบนั 
4.2 บริษทัจดัให้มีการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน หรือระหว่างหน่วยงานดว้ยกนัเพื่อให้เกิดความ

เขา้ใจ และประสานการปฏิบติังาน โดยจดัให้มีการประชุมพนกังานเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) 
บริษทัจดัให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอโดยผูป้ระเมิน

อิสระ ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานและหน่วยงาน เช่น ผูต้รวจสอบภายใน เป็นตน้ และรายงานผลต่อคณะกรรมตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารของบริษทั หากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม
และแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

บริษัทฯ จัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมส าคญัของบริษทัได้
ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความรัดกุดท่ีเพียงพอ 

 เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ บริษทัได้ว่าจ้าง บริษทั สู่ความส าเร็จ จ ากัด  
ท าหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 และบริษทั สู่ความส าเร็จ จ ากดั ไดม้อบหมายให้ นายไพศาล  
ภู่รัตน์เจริญชยั ท าหน้าท่ีเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้ตรวจสอบภายในปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี
ในการให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ไดจ้ดัให้มีขึ้นอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

บริษทั สู่ความส าเร็จ จ ากดั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ไดน้ าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  2562 โดยมี
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 

การตรวจสอบภายในปี 2562 
1. การตรวจสอบ งวดไตรมาสคร้ังท่ี 1/2562  

เป็นการตรวจสอบเพ่ือติดตามการปรับปรุงแกไ้ขขอ้สังเกตของการตรวจสอบคร้ังก่อน และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 7 ระบบงาน และตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 
แห่ง (True MSC ธญัญบุรี Phase 2) ดงัน้ี 

1) ระบบบริหารองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) ระบบบญัชี 
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3) ระบบการเงิน 
4) ระบบจดัซ้ือและจดัส่ง 
5) ระบบบริหารงานบคุคล 
6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ระบบบริหารงานโครงการ 

2. การตรวจสอบ งวดไตรมาสคร้ังท่ี 2/2562 
เป็นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุงแกไ้ขขอ้สังเกตของการตรวจสอบคร้ังก่อน และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 6 ระบบงาน  

1) ระบบบริหารองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

2) ระบบการเงิน 

3) ระบบธุรการ 

4) ระบบ จป. และความปลอดภยั 

5) ระบบขายและการตลาด 

6) งานเลขานุการบริษทั 

3. การตรวจสอบ งวดไตรมาสคร้ังท่ี 3/2562  
เป็นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุงแกไ้ขขอ้สังเกตของการตรวจสอบคร้ังก่อนและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 7 ระบบงาน 

1) ระบบบริหารองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) ระบบบริหารงานบคุคล 
3) ระบบจดัซ้ือและจดัส่ง 
4) ระบบบริหารงานโครงการ 
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) ระบบการเงิน 
7) ระบบบญัชี 

และมีการสุ่มตรวจพ้ืนท่ีปฏิบติังานโครงการจ านวน 1 แห่ง คือ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร  

4. การตรวจสอบ งวดไตรมาสคร้ังท่ี 4/2562  
เป็นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุงแกไ้ขขอ้สังเกตของการตรวจสอบคร้ังก่อนและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 7 ระบบงาน 

1) ระบบบริหารองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) ระบบบญัชี 
3) ระบบการเงิน 
4) ระบบธุรการ 
5) ระบบ จป. และความปลอดภยั 
6) ระบบขายและการตลาด 
7) งานเลขานุการบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
มีคุณสมบติั ความรู้และประสบการณ์ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีไม่มีตวัแทนฝ่ายบริหารเขา้
ร่วมดว้ยจ านวน 4 คร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือสอบถามความคืบหนา้ในการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี ซ่ึงจะด าเนินการทุกคร้ัง
ท่ีมีเร่ืองหารือโดยตรงกบัทางผูส้อบบญัชี โดยมีกิจกรรมหลกัสรุปไดด้งัน้ี 

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถาม และรับฟังค าช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานรายการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบ
ต่องบการเงินท่ีมีสาระส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระบบบญัชีและงบการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน 

2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 เร่ือง การติดตามประเด็นจากการตรวจสอบคร้ังก่อน ระบบบริหารองคก์รและ
สภาพแวดลอ้ม ระบบบญัชีและการเงิน ระบบขายและการตลาด ระบบควบคุมสินทรัพยถ์าวร ระบบจดัซ้ือและจดัส่ง ระบบ
บริหารงานโครงการซ่ึงรวมถึงการสุ่มตรวจพ้ืนท่ีปฏิบติังานโครงการ ระบบ จป.และความปลอดภยั ระบบบริหารงานบุคคล 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั สู่ความส าเร็จ จ ากดั (Outsource Internal Auditor) ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

3. ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกระบวนการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของทางการและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความถูกตอ้งสมเหตุสมผลมีเง่ือนไขทางธุรกิจตามปกติ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4. ในการประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั ผลการสอบทานเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ือง
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอธิพงศ์  
อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนันท์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 หรือ  
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นายยุทธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 หรือ นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 10837 ในนาม บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 เน่ืองจากเห็นว่า 

• มีมาตรฐานในการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดีตลอดมา 
• ให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีท่ีออกมาใหม่ไดดี้ มีความละเอียดชดัเจน 
• ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,450,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) มีการปรับ

ค่าบริการสูงขึ้นกว่าอตัราของปี 2562 ประมาณร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีน่าจะสมเหตุผล 
• ส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามขอบเขตอ านาจท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา

เป็นไปภายใตร้ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เช่ือถือได ้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผย
ขอ้มูลให้หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อย่างถูกตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ 
โปร่งใส และเช่ือถือได ้

 
 
 
 

  (นายศรัญย ์สุภคัศรัณย)์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ มีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสรุป
ไดด้งัน้ี 
1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทัฯ 

โดยถือหุ้นร้อย 38.01 
นางสาวกมลชนก ทองแกมแกว้ ภรรยาของนายบุญสมิทธ์ิ พุกกะณะสุต ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 11.20 
2. รายละเอียดของรายการระหว่างกนั 

2.1 รายการให้เช่าท่ีดิน และอาคารส านกังน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต  
 

(1) ค่าเช่าอาคารส านักงาน 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ผูใ้ห้เช่า : นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต  
 
บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเช่าอาคาร
ส านกังานกบั นายศกัด์ิบวร พุกกะณะ
สุต เพื่อใชเ้ป็นส านกังานฝ่ายช่าง
บริการ โดยปัจจุบนัไดจ้ดทะเบียนเป็น
ส านกังานสาขาของบริษทัฯ แลว้  
 
รายละเอียดอาคาร 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 73,75 ซอยรามอินทรา 5 
แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนท่ี : 300 ตารางวา 
อตัราค่าเช่า : 180,000 บาทต่อเดือน  
(ช าระทุกเดือน) 
ระยะเวลาให้เช่า : 3 ปี 
(2 มกราคม 2562 – 1 มกราคม 2565) 
 

- 
 
 

ค่าเช่าอาคาร 
ส านกังาน 2,160,000 

บาท 
 

และ 
 

เงินมดัจ า 
540,000 บาท 

 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
บริษทัฯ ท าการเช่าอาคารส านกังานดงักล่าวเพื่อ
ใชเ้ป็นส านกังานฝ่ายช่างบริการ 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษทัฯ ไดจ้า้งผูป้ระเมินอิสระ คือ บริษทั 
พรีเมียร์ แอพไพรซลั และกฎหมาย จ ากดั 
ประเมินราคาตลาดของค่าเช่าของอาคาร
ส านกังาน โดยเปรียบเทียบกบัค่าเช่าของอาคาร
ส านกังานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั และตั้งอยูใ่น
ท าเลใกลเ้คียงกนั พบว่าค่าเช่าอาคารส านกังานท่ี
บริษทัฯ ท าสัญญากบั นายศกัด์ิบวร พุกกะณะ
สุต มีมูลค่าเท่ากบัราคาตลาด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ให้
ความเห็นชอบการเข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างและก าหนดราคาค่ า เ ช่ าจ าก
กรรมการผูจ้ดัการดงักล่าว เพราะเห็นสมควรว่า
การเช่าอาคารส านักงานมีความจ าเป็น เน่ืองจาก
เป็นการรองรับการขยายธุรกิจและบุคคลากรท่ี
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งค่าเช่าส านักงานดงักล่าวเป็น
ราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับอาคาร
ส านกังานใกลเ้คียง  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

    ทั้งน้ี ในอนาคตหากมีการต่อสัญญาเช่าอาคาร
ส านักงานดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
นโยบายการท ารายการระหว่างกันท่ีก าหนด 
และ/หรือปฎิบัติให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

นางสาวกมลชนก  
ทองแกมแกว้ 

(2) ค่าเช่าที่ดิน 
ผูเ้ช่า : บริษทัฯ 
ผูใ้ห้เช่า : นางสาวกมลชนก ทองแกม
แกว้ 
บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบั 
นางสาว 
กมลชนก ทองแกมแกว้ เพื่อใชเ้ป็นท่ี
จอดรถของบริษทัฯ  

 
รายละเอียดท่ีดิน 
ท่ีตั้ง : หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลกัส่ี กทม. 
พ้ืนท่ี : 100 ตารางวา 
อตัราค่าเช่า : 4,736.84 บาทต่อเดือน  
ระยะเวลาให้เช่า : 2 ปี 
(1 สิงหาคม 2560ถึง 
1 สิงหาคม 2562) 
 

56,842 บาท 
 

33,158 บาท 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
บริษัทฯ ท าการเช่าท่ีดินดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นท่ี
จอดรถของบริษทัฯ 
 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษทัฯ ไดพิ้จารณาเปรียบเทียบอตัราค่าเช่าของ
ท่ีดินดงักล่าว กบัอตัราค่าเช่าท่ีดินเปล่าในบริเวณ
ใกลเ้คียง พบว่าอตัราค่าเช่าตามสัญญาเป็นราคา
ใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าในตลาด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว รับทราบและให้
ความเห็นชอบการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว 
เพราะเห็นสมควรว่าการเช่าท่ีดินดงักล่าวมีความ
จ าเป็น และราคาค่าเช่าเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบ
กบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
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2.2 รายการการโอนสิทธิในสัญญา   

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั บีดีวี เอสเตท จ ากดั 
(“บีดีวี เอสเตท”) 

(1) เงินมัดจ าค่าที่ดิน 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ 
มีเงินมดัจ าค่าท่ีดินจ านวน 43.50 ลา้น
บาท และเพ่ิมเป็น 56.60 ลา้นบาท ใน
ระหว่างปี 2561 
       เมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561  
บริษทัฯ มีการโอนสิทธิในสัญญาโอน
สิทธิและหน้าท่ีสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดิน ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทั เนอวา
นา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ตามสัญญาลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่   บีดีวี 
เอสเตท โดยบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทน
การโอนสิทธิจ านวน 62,840,352.66 
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) คิดเป็นก าไร
จ า ก ก า ร โ อ น สิ ท ธิ ฯ  จ า น ว น 
5,339,027.41 บาท ซ่ึงรับรู้เป็นรายได้
อ่ืนในงบก าไรขาดทุนปี 2561 
       สัญญาโอนสิทธิฯ ดังกล่าว เป็น
สัญญาท่ีบริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิและ
หน้าท่ีในการจะซ้ือจะขายท่ีดินบริเวณ
ถนนกรุงเทพกรีฑา จ านวน 4 แปลง 
เน้ือท่ีรวมโดยประมาณ 10-0-53.6 ไร่  

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเ กิดขึ้ นเพียงคร้ังเดียว
เท่านั้น 

 
62,840,352.66 

 
 

 
- 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
เน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงค์ท่ี
จะใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวอีกต่อไป จาก
เดิมท่ีมีแผนจะสร้างเป็นอาคารส านักงานแห่ง
ใหม่ของบริษทัฯ  
 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษทัฯ ได้จ้างผูป้ระเมินราคาอิสระ คือ บริษทั 
ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เพ่ือประเมินราคาตลาดของราคาท่ีดินแปลง
ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนด
ราคาท่ีใชใ้นการโอนสิทธิดงักล่าว โดยสรุปราคา
ตลาดของท่ีดินมีมูลค่าอยู่ท่ีตารางวาละ 50,000 
บาท ซ่ึงเท่ากับราคาท่ีบริษทัฯ ตอ้งช าระเพ่ือซ้ือ
ท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่
มีแผนและความจ าเป็นท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ท่ีดินดงักล่าวและรายการดงักล่าวถือเป็นรายการ
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการท ารายการระหว่าง

บริษทัฯกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั จึงไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการการท าการท า
รายการระหว่างกนั โดยมีหลกัการท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงรายการระหว่างกนักบับริษทัฯท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบริษัท และผู ้บริหารท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการนั้น ให้มีการน าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนได้
เสียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ 
เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการในการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์การวดัขนาดรายการ 
อ านาจด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงอา้งอิงประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการก า กับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการตลาดทุน 
  
4. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตหากบริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทัฯจะก าหนด
เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะรายการธุรกิจปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือ
ราคาท่ีเกิดขึ้นกับรายการประเภทเดียวกันท่ีบริษทัฯกระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ  และราคาท่ีใชส้ าหรับรายการดงักล่าวตอ้งประเมินไดแ้ละเปรียบ เทียบไดก้บัราคาตลาด  
ในกรณีท่ีไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาส าหรับการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั
ท่ีอาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัดให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  เพื่อน าไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูถื้อหุ้น  แต่กรรมการบริษทัผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว  และจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

 
 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้นและ
กรรมการบริษทัจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ 
และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) และตามมาตรฐานบญัชีโดยเคร่งครัด  
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนนิการ 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 
ผูส้อบบญัชีปี 2560-2562 รายนามผูต้รวจสอบบญัชีส าหรับงบการเงินงวดต่างๆ ดงัน้ี 
 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับ งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2560 
(ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
ประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี: ไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้มูล/เหตุการณ์ท่ีเนน้ 
งบการเงินประจ าปี 2560 จดัท าโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ และมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัรายการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีต่างๆ ในปีก่อนและมีการ
ถือปฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินไดแ้ละมาตรฐานการบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับ งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2561 
(ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
ประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี: ไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้มูล/เหตุการณ์ท่ีเนน้ 
งบการเงินประจ าปี 2561 จดัท าโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีขอ้สังเกต
เก่ียวกับรายการปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลาดของปีก่อนจากการบนัทึกไม่ครบส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมยกมาต้นปี 2561 
จ านวน 1.04 ลา้นบาท 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับ งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2562 
(ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
ประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี: ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกต 
งบการเงินส าหรับปี 2562 จดัท าโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  

งวดบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ส านักงานบญัชี 

1. งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2560 
(ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

คุณยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 9445 บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

2. งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2561 
(ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

คุณยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 9445 บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

3. งบการเงินตรวจสอบส าหรับปี 2562 
(ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

คุณยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 9445 บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
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ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 223,048,227.90       21.35   174,138,721.18     28.70    91,381,903.73       23.58    

เงินลงทนุชัว่คราว - สุทธิ 250,833,424.34       24.01   -                        -        -                        -        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 175,255,779.13       16.78   50,024,831.19       8.24      115,466,461.33     29.79    

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 253,689,247.08       24.29   285,130,020.83     47.00    95,212,846.26       24.57    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 902,826,678.45       86.43   509,293,573.20     83.94    302,061,211.32     77.94    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 50,906,670.14         4.87     35,567,277.76       5.86      35,236,000.00       9.09      

เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน -                           -       -                        -        43,499,218.00       11.22    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 82,950,442.82         7.94     52,449,193.86       8.64      1,191,372.01         0.31      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 829,783.64              0.08     953,330.47            0.16      467,970.66            0.12      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,110,177.60           0.30     2,588,987.60         0.43      1,283,749.80         0.33      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,008,941.86           0.38     5,880,604.68         0.97      3,809,791.09         0.98      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 141,806,016.06       13.57   97,439,394.37       16.06    85,488,101.56       22.06    

รวมสินทรัพย์ 1,044,632,694.51    100.00 606,732,967.57     100.00  387,549,312.88     100.00  

หน่วย : บาท

31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ บาท % บาท % บาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 179,117,609.66       17.15   189,452,790.16     31.23    122,480,284.35     31.60    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,579,448.68           0.82     7,827,076.20         1.29      -                        -        

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหน้า 24,763,321.11         2.37     6,828,941.01         1.13      68,576,589.28       17.69    

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย -                           -       2,536,690.42         0.42      -                        -        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 212,460,379.45       20.34   206,645,497.79     34.07    191,056,873.63     49.29    

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12,907,842.81         1.23     27,989,294.19       4.61      -                        -        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23,400,606.18         2.24     437,148.27            0.07      374,648.27            0.10      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,550,888.00         1.49     12,437,038.00       2.05      6,418,749.00         1.66      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51,859,336.99         4.96     40,863,480.46       6.73      6,793,397.27         1.76      

รวมหนี้สิน 264,319,716.44       25.30   247,508,978.25     40.80    197,850,270.90     51.05    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน 280,000,000.00       207,000,000.00     50,000,000.00       

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 280,000,000.00       26.80   207,000,000.00     34.12    50,000,000.00       12.90    

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 370,596,731.62       35.47   63,000,000.00       10.38    -                        -        

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,430,993.00           0.62     6,430,993.00         1.06      -                        -        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 26,706,060.37         2.56     13,000,000.00       2.14      5,000,000.00         1.29      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,579,193.08         9.25     69,792,996.32       11.50    134,699,041.98     34.76    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 780,312,978.07       74.70   359,223,989.32     59.20    189,699,041.98     48.95    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,044,632,694.51    100.00 606,732,967.57     100.00  387,549,312.88     100.00  

หน่วย : บาท

31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 256031  ธันวาคม 2562
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,216,612,337.22   99.73    1,000,582,270.45   99.35    529,301,463.68      99.81    

รายไดอ่ื้น 3,353,443.42          0.27      6,546,477.01          0.65      989,023.18             0.19      

รวมรายได้ 1,219,965,780.64   100.00  1,007,128,747.46   100.00  530,290,486.86      100.00  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการให้บริการ 1,003,821,932.65   82.28    826,163,600.93      82.03    426,733,822.82      80.47    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 9,936,778.83          0.81      4,155,950.06          0.41      1,492,031.99          0.28      

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 57,551,609.68        4.72      56,319,491.48        5.59      21,271,936.98        4.01      

รวมค่าใช้จ่าย 1,071,310,321.16   87.81    886,639,042.47      88.03    449,497,791.79      84.76    

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 148,655,459.48      12.19    120,489,704.99      11.96    80,792,695.07        15.24    

ตน้ทนุทางการเงิน (1,270,921.10)        (0.10)     (596,370.39)           (0.06)     -                         -        

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 147,384,538.38      12.09    119,893,334.60      11.90    80,792,695.07        15.24    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,263,331.06)      (2.23)     (25,336,741.06)      (2.52)     (16,880,110.60)      (3.18)     

ก าไรสุทธิส าหรับปี 120,121,207.32      9.86      94,556,593.54        9.38      63,912,584.47        12.06    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทนุจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (1,462,639.20)        -                         
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 120,121,207.32      93,093,954.34        63,912,584.47        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.27                        0.27                        127.83                    

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 450,400,000.00      345,827,398.00      500,000.00             

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

หน่วย : บาท
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวามคม 2562 

 

 

 
  

งบกระแสเงนิสด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:

ก าไรสุทธิส าหรับปี 120,121,207.32         94,556,593.54          63,912,584.47           

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,239,507.29             944,615.58               1,049,515.85             

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (507,900.00)               507,900.00               -                             

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทนุ (833,424.34)               -                            -                             

ก าไรจากการโอนสิทธ์ิและหน้าท่ีสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                             (5,339,027.41)           -                             

ก าไรจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น (538.89)                      -                            (205,979.32)               

ดอกเบ้ียรับ (1,878,436.46)            (1,037,742.24)           (634,890.50)               

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,270,921.10             596,370.39               -                             

คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                             6,430,993.00            -                             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,433,850.00             4,189,990.00            1,408,739.00             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,263,331.06           25,336,741.06          16,880,110.60           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 152,108,517.08         126,186,433.92        82,410,080.10           

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (124,387,014.74)        64,933,730.14          174,026,317.63         

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 31,440,773.75           (189,917,174.57)       (40,712,844.97)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,871,662.82             (2,070,813.59)           (2,150,631.14)            

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (10,335,180.50)          66,972,505.81          (74,113,820.78)          

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 17,934,380.10           (61,747,648.27)         29,451,684.47           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 22,963,457.91           62,500.00                 374,648.27                

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 91,596,596.42           4,419,533.44            169,285,433.58         

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (320,000.00)               -                            -                             

ดอกเบ้ียรับ 1,745,462.48             1,037,742.24            634,890.50                

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,270,921.10)            (596,370.39)              -                             

จ่ายภาษีเงินได้ (30,524,270.70)          (23,739,628.64)         (18,664,872.56)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 61,226,867.10           (18,878,723.35)         151,255,451.52         

หน่วย : บาท
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวามคม 2562 

  

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (15,339,392.38)          (331,277.76)              (35,236,000.00)          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (250,000,000.00)        -                            10,000,000.00           

เงินสดรับจากการโอนสิทธิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                             48,838,245.41          (13,097,218.00)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 16,521.17                  -                            257,009.35                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (33,425,291.70)          (11,987,697.24)         (587,734.60)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (207,900.00)               (700,100.00)              (72,900.00)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (298,956,062.91)        35,819,170.41          (38,736,843.25)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,329,078.90)          (4,183,629.61)           -                             

รับช าระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 392,740,000.00         220,000,000.00        -                             

คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทนุ (12,143,268.38)          -                            -                             

เงินปันผลจ่าย (79,628,950.19)          (150,000,000.00)       (89,000,000.00)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 286,638,702.53         65,816,370.39          (89,000,000.00)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิ่มขึน้สุทธิ 48,909,506.72           82,756,817.45          23,518,608.27           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 174,138,721.18         91,381,903.73          67,863,295.46           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 223,048,227.90         174,138,721.18        91,381,903.73           

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนจากการก่อหน้ีระยะยาว -                             40,000,000.00          -                             

งบกระแสเงนิสด

หน่วย : บาท
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2560 – 2562 บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งดา้นก าไร
สุทธิและรายไดจ้ากการให้บริการ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายไดร้วม โดยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจาก 3 
ธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
และธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 

ทั้งน้ี ในปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 530.29 ลา้นบาท 1,007.13 ลา้นบาท และ 1,219.97 ลา้นบาท 
ตามล าดบัโดยรายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา
เป็นรายไดจ้ากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 19.38 ร้อยละ 17.43 
และร้อยละ 17.49 ตามล าดบั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 22.76 ลา้นบาท 60.48 ลา้นบาท และ 67.49 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนกังานเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดย
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 63.91 ลา้นบาท 94.55 ลา้นบาท และ 120.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 1,059.23 
ลา้นบาท ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 110.44 ลา้นบาท และธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ
จ านวน 46.95 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.82 ร้อยละ 9.05 และร้อยละ 3.85 ของรายไดร้วมตามล าดบั โดยเป็นการรับรู้
รายไดจ้ากโครงการหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

• โครงการจดัให้มีสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล หมู่บา้นในพ้ืนท่ีชาย

ขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน 

กสทช.) (ตั้งศูนยอิ์นเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพ่ือให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสังคม 

(USO Net))  ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• โครงการจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C) ของส านกังาน กสทช. ภาคเหนือ 1 และ 

ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (CAT 
ASEAN Digital Hub) 

• โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center (MSC)-TYB (ธัญบุรี) Phase 2) จังหวดั

ปทุมธานี 

• โครงการก่อสร้างศูนยข์อ้มูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 

• โครงการสถานีเคเบิ้ลใตน้ ้า TRUE Landing Station จงัหวดัสงขลา 
• โครงการปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ี CAT IDC 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1.1 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทบริการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

406.03 76.57 800.03 79.44 1,059.23 86.82 

2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม 

120.39 22.70 194.86 19.35 110.44 9.05 

3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 2.88 0.54 5.69 0.56 46.95 3.85 
4. อ่ืนๆ 0.99 0.19 6.55 0.65 3.35 0.28 

รวม 530.29 100.00 1,007.12 100.00 1,219.97 100.00 

ในปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 530.29 ลา้นบาท 1,007.12 ลา้นบาท และ 1,219.97 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ซ่ึงมาจาก 3 ธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม และธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 
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รายได้หลกัของบริษทัฯ มาจากธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงมีรายไดร้วมกนัเฉล่ีย 3 ปี คิดเป็นอตัราส่วนกว่าร้อยละ 95.00 ของรายไดร้วมในแต่ละปี 
การเปล่ียนแปลงของรายไดใ้นแต่ละธุรกิจสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้ 406.03  100.00 800.03  100.00 1,059.23  100.00 
1. งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูล 286.46  70.55 125.56  15.69 358.31 33.83 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 119.57  29.45 674.47  84.31 700.92 66.17 
ตน้ทุน (อตัราส่วนตน้ทุนต่อรายได)้ 327.46  80.65 661.59  82.70 843.65  79.65 
1. งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูล 225.57  78.74 89.09  70.96 290.80 81.16 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 101.89  85.22 572.49  84.88 552.85 78.88 
ก าไรขั้นตน้ (อตัราก าไรขั้นตน้) 78.56  19.35  138.44  17.30  215.58  20.35  
1. งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูล 60.89  21.26  36.47  29.04  67.51 18.84 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.68  14.78  101.97  15.12  148.07 21.12 

 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 406.03 ลา้น
บาท 800.03 ลา้นบาท และ 1,059.23 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีตน้ทุนของธุรกิจดงักล่าวจ านวน 327.46 ลา้นบาท 661.59 ลา้น
บาท และ 843.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ตน้ทุนดงักล่าวบนัทึกตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด ซ่ึงมีรายการหลกัคือ ค่าจา้ง
เหมาและค่าวสัดุ ส่งผลให้บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้จ านวน 78.56 ลา้นบาท 138.44 ลา้นบาท และ 215.58 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลจ านวน 286.46 ลา้นบาท จากโครงการ TRUE IDC และ MSC 
– TYB - Phase 1 และศูนยข์อ้มูลของ FORTH ซ่ึงเป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองมาจากปีก่อนหนา้ งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลดงักล่าว
มีตน้ทุนจ านวน 225.57 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 78.74 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 119.57 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมต่อในอาคาร
ให้แก่ FORTH, SYM และโครงการ USO (Phase 1) งานดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 101.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อ
รายได้ร้อยละ 85.22 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO (Phase 1) ซ่ึงมีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ค่อนข้างสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบังานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ส่งผลให้สุทธิแลว้ บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของธุรกิจก่อสร้างศูนย์
ขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 78.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 19.35 ของรายไดใ้นปี 2560 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลจ านวน 125.56 ลา้นบาท จากโครงการ TRUE IDC, MSC-
TYB (Phase 2), ศูนยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม (ICONSIAM) และ TRUE IDC (Phase 2) เป็น
ตน้ งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 89.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 70.96 นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 674.47 ล้านบาท เป็นรายไดจ้ากการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมต่อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1) งานดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 
572.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 84.88 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 100 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 138.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 17.30 ของรายไดใ้นปี 2561  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลจ านวน 358.31 ลา้นบาท จากโครงการ TRUE Landing Station 
Songkhla, MSC-TYB (Phase 2), CAT IDC และ TRUE IDC (Phase 2) เป็นตน้ งานก่อสร้างศูนยข์อ้มูลดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 
290.80 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 81.16 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 700.92 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมต่อในอาคารให้แก่ 
W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 552.85 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วน
ตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 78.88 ต ่ากว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแลว้ บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 215.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 20.35 ของรายไดใ้นปี 2562 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม  

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้ 120.39 100.00 194.86 100.00 110.44 100.00 

1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 30.09 24.99 65.12 33.42 29.42 26.64 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 90.30 75.01 129.74 66.58 81.02 73.36 

ตน้ทุน (อตัราส่วนตน้ทุนต่อรายได)้ 68.34 56.77 115.03 59.03 76.60 69.36 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 16.62 55.25 48.96 75.19 26.11 88.75 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 51.72 57.27 66.06 50.92 50.49 62.32 

ก าไรขั้นตน้ (อตัราก าไรขั้นตน้) 52.05 43.23 79.84 40.97 33.84 30.64 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 13.47 44.75 16.16 24.81 3.31 11.25 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 38.59 42.73 63.68 49.08 30.53 37.68 

 
ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication 

Infrastructure) จ านวน 120.39 ล้านบาท 194.86 ล้านบาท และ 110.44 ล้านบาท ตามล าดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดงักล่าว
จ านวน 68.34 ลา้นบาท 115.03 ลา้นบาท และ 76.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่งผลให้บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้จ านวน 52.05 ลา้น
บาท 79.84 ลา้นบาท และ 33.84 ลา้นบาท ตามล าดบั ธุรกิจดงักล่าว สามารถแบ่งออกเป็นงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงาน
ติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจ านวน 30.09 ลา้นบาท เป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE และ
บริษทัอ่ืนๆ งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 16.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 55.25 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจ านวน 90.30 ลา้นบาท เป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE  และ 
FORTH  เป็นตน้ งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 51.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อย
ละ 57.27 ส่งผลให้สุทธิแลว้ บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 52.05 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 43.23  

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจ านวน 65.12 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE 
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 48.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 75.19 เพ่ิมขึ้นอย่าง
มากจากปีก่อน จากโครงการ CAT Tower ซ่ึงมี CAT เป็นเจา้ของโครงการ โดยโครงการดงักล่าวมีตน้ทุนอยู่ในระดบัสูง จาก
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การท่ีมีตน้ทุนเสาส่งสัญญาณเพ่ิมเติม ต่างจากโครงการอ่ืนท่ีมีเพียงตน้ทุนค่าแรงงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายจ านวน 129.74 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE, FORTH และ AIT เป็นต้น งานติดตั้งระบบ
โครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจ านวน 66.06 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายได้ร้อยละ 50.92 ส่งผลให้สุทธิแลว้  
บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 79.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้ร้อยละ 40.97  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจ านวน 29.42 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE 
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดงักล่าวมีตน้ทุนจ านวน 26.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 88.75 อยูใ่นระดบัที่
ค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากโครงการ CAT Tower ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนเสา
ส่งสัญญาณเพ่ิมเติม ต่างจากโครงการอ่ืนท่ีมีเพียงตน้ทุนค่าแรงงาน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากงานติดตั้งระบบโครงข่าย
สายจ านวน 81.02 ล้านบาท ซ่ึงเป็นงานของกลุ่มบริษทั TRUE, AIT และ Nirvana งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมี
ตน้ทุนจ านวน 50.49 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้้อยละ 62.32 ส่งผลให้สุทธิแลว้บริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้ของ
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 33.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 30.64   

3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุง-บริการ และอ่ืนๆ 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุง-บริการ และอื่นๆ จ านวน 3.87 ลา้นบาท 12.23 ลา้นบาท 
และ 50.30 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุง-บริการจ านวน 2.88 ลา้นบาท 5.69 ลา้นบาท และ 46.95 ลา้น
บาท ตามล าดบั รายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ รายไดจ้ากการให้บริการบ ารุงรักษา
แบบ Preventive Maintenance (PM) และรายไดจ้ากการให้บริการบ ารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) ตวัอยา่งลูกคา้
ไดแ้ก่ FORTH, ISSP, DELPHI และ PEA เป็นตน้ ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการจ านวน 5.69 
ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จากการท่ีบริษทัฯ รับงานตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ DWDM ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ของสายไฟเบอร์ออปติกให้แก่ FORTH รวม 162 สถานี และในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ
จ านวน 46.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก เน่ืองมาจากงานปรับปรุงและเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้แก่อาคาร 
MRT อีกทั้งบริษทัฯ เร่ิมรับรู้รายไดง้านบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงการ USO (Phase 1) มูลค่ารวม 320 ลา้นบาท ซ่ึงมีระยะเวลา
ตามสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 

ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 0.99 ลา้นบาท 6.55 ลา้นบาท และ 3.35 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดส่้วน
ใหญ่มาจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์อย่างไรก็ดีในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดอ้ื่น
จ านวน 6.55 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัที่สูงกว่าปีอื่น เน่ืองจากมีก าไรจากการโอนสิทธิในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 5.34 ลา้น
บาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายการระหว่างกนั) ในขณะท่ีปี 2562 รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่มาจากก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ณ วนัส้ินงวด 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 27.61 ลา้นบาท 41.78 ลา้นบาท และ 47.17 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และค่าสวสัดิการต่างๆของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ 
ซ่ึงเป็นพนกังานส่วนท่ีบริหารและดูแลความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมบนัทึกค่า
แรงจูงใจพนกังานของฝ่ายบริหารโครงการและบริการไวใ้นตน้ทุนค่าใชจ้่ายพนกังาน จากเดิมท่ีรายการดงักล่าวถูกบนัทึกไวใ้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย ซ่ึงค่าแรงจูงใจดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้แก่พนักงานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ 
ส าหรับโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จและสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถว้นตามสัญญา (ปิดโครงการ) ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเร่ิม
ปรับตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งมากตั้งแต่ปี 2560 จากมูลค่าโครงการท่ีบริษทัฯด าเนินการและรับรู้รายไดเ้พ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลตอบแทนพนกังานขาย 0.12 8.29 2.31 55.47 5.04 50.70 
2. ค่ารับรอง 1.22 81.72 1.77 42.55 3.65 36.72 
3. อ่ืนๆ 0.15 9.99 0.08 1.97 1.25 12.58 
รวม 1.49 100.00 4.16 100.00 9.94 100.00 

ในปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 1.49 ลา้นบาท 4.16 ลา้นบาท และ 9.94 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ผลตอบแทนพนกังานขาย , ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เช่น ค่า
ของขวญัปีใหม่ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา เป็นตน้ 

 ผลตอบแทนพนกังานฝ่ายขายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือนพนกังานขายและการตลาด ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามจ านวนและ
เงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โบนัส และค่าแรงจูงใจซ่ึงพนกังานขายจะได้รับเม่ือโครงการนั้นๆ ก่อสร้างแลว้เสร็จ 
และเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ไดค้รบถว้นตามสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลตอบแทนพนกังานบริหาร 10.93 51.38 36.01  63.94 33.40 58.04 
2. ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - 6.43 11.42 - - 
3. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 2.92 13.73 4.93  8.75 8.60 14.94 
4. ค่าใชจ่้ายส านกังาน 2.18 10.24 2.41  4.27 4.38 7.61 
5. ค่าเส่ือมราคา 1.05 4.93 0.94  1.68 3.20 5.56 
6. ค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืน 4.20 19.72 5.60  9.95 7.97 13.85 

รวม 21.27 100.00 56.32 100.00 57.55 100.00 

ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 21.27 ล้านบาท 56.32 ล้านบาท และ 57.55 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยรายการหลกัของค่าใชจ้่ายในการบริหาร ไดแ้ก่ ผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร, ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่ายส านกังาน 

ผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหารจ านวน 10.93 ลา้นบาท 36.01 ลา้นบาท และ 
33.40 ลา้นบาท ตามล าดบั รายการดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ ของพนกังานฝ่ายบริหารและฝ่าย
ธุรการ (Back office) ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจบริษทัฯ และการปรับฐาน
เงินเดือนพนกังานเม่ือตน้ปี 2561  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหารเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าค่อนขา้งมาก จากการท่ีบริษทัฯ เร่ิมมี
การจ่ายค่าบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริหารในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายไดห้ลกั 
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ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหารลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลาออก
ของคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน และบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนอตัราค่าบ าเหน็จคณะกรรมการบริหารจากเดิมท่ีไม่เกินร้อยละ 1.00 
ของรายไดห้ลกั เป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปีแทน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุง
โบนสัประจ าปีของพนกังานตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี ซ่ึงส่งผลให้ผลตอบแทน
พนกังานลดลงแมว่้าจ านวนพนกังานจะเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากใชอ้ายงุานมาใชใ้นการพิจารณาประเมินผล 

ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีภาษีและค่าธรรมเนียมจ านวน 2.92 ลา้นบาท 4.93 ลา้นบาท และ 8.60 ลา้นบาท ตามล าดบั 
มีรายการหลกัคือ ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างและกระบวนการท างานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบติัของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ค่าใชจ้่ายส านกังาน 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายส านกังานจ านวน 2.18 ลา้นบาท 2.41 ลา้นบาท และ 4.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รายการดงักล่าวประกอบไปดว้ย ค่าวสัดุส านกังาน ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค และค่าเช่าส านกังานสาขาของบริษทัฯ  
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายส านกังานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก มีสาเหตุมาจากค่าเช่าส านักงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้  าการเช่าอาคารจากคุณศกัด์ิบวร พุกกะณสุต กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน ามาใช้เป็นส านักงานสาขาเพื่อ
รองรับการขยายตวัของบริษทัฯในอนาคต (รายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของรายการระหว่างกนั) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน และอัตราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 530.29 100.00 1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 
ตน้ทุนรวม (426.73) (80.47) (826.16) (82.03) (1,003.82) (82.28) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1.49) (0.28) (4.16) (0.41) (9.94) (0.81) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21.27) (4.01) (56.32) (5.59) (57.55) (4.72) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 80.79 15.24 120.49 11.96 148.66 12.19 

 
 ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 80.79 ลา้นบาท 120.49 ลา้นบาท และ 148.66 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 15.24 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 12.19  ตามล าดบั ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น
ในแต่ละปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดท่ี้บริษทัฯ รับรู้  

ต้นทุนทางการเงิน 
ปี 2561 - 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 0.60 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนทาง

การเงินจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชซ้ื้อท่ีดินและอาคารเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานใหญ่แห่งใหม่ ทั้งน้ีในปี 2560 
บริษทัฯ ไม่มีตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากไม่มีเงินกูย้ืม และไม่มีการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 16.88 ล้านบาท 25.34 ล้านบาท และ 27.26  ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราภาษีเงินได ้(Effective Tax Rate) ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 21.13 และร้อยละ 18.50 ตามล าดบั 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 17.16  26.28  27.78 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (0.28) (0.94) (0.52) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16.88  25.34  27.26 

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 16.88 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20.89 ประกอบดว้ย
ภาษีเงินไดปี้ 2560 จ านวน 17.16 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 0.28 ลา้นบาท  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 25.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 21.13 ประกอบดว้ย
ภาษีเงินไดปี้ 2561 จ านวน 26.28 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 0.94 ลา้นบาท  

ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 27.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 18.50 ประกอบดว้ย
ภาษีเงินไดจ้ านวน 27.78 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 0.52 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธ ิ

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดร้วม 530.29 100.00 1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 
ตน้ทุนรวม (426.73) (80.47) (826.16) (82.03) (1,003.82) (82.28) 
ค่าใชจ่้ายรวม (22.76) (4.29) (60.48) (6.00) (67.49) (5.53) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

80.79 15.24 120.49 11.96 148.66 12.19 

ตน้ทุนทางการเงิน - - (0.60) (0.06) (1.27) (0.10) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 80.79 15.24 119.89 11.90 147.38 12.08 

ค่าใชจ่้ายทางภาษี (16.88) (3.18) (25.34) (2.52) (27.26) (2.23) 
ก าไรสุทธิ 63.91 12.05 94.56 9.39 120.12 9.85 

 
 ส าหรับปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 63.91 ลา้นบาท 94.56 ลา้นบาท และ 120.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 12.05 ร้อยละ 9.39 และร้อยละ 9.85 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 63.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 12.05 สัดส่วนใหญ่มาจากก าไร
ขั้นตน้ของธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเน่ืองจากธุรกิจดงักล่าวมีสัดส่วนรายไดต้่อรายได้
รวมค่อนขา้งสูง จึงส่งผลให้ก าไรสุทธิของปีเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย  

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 94.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 9.39 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามรายไดท่ี้เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษทัฯ กลบัมีอตัราก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน จากตน้ทุนโครงการท่ี
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* สมมติฐาน EPS ท่ีจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น 
 

เพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO (Phase 1) ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากว่าโครงการอ่ืน และค่าใชจ้่ายรวมท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
ผลตอบแทนพนกังานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนกังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจบริษทัฯ  

ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 120.12  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 9.85 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิและ
อตัราก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามรายไดท่ี้เพ่ิมสูงขึ้น และตน้ทุนโครงการท่ีลดลงจากการท่ีบริษทัฯ มีการปรับประมาณการ
ตน้ทุนโครงการ USO (Phase 1 และ 2) ซ่ึงมีการอตัราความส าเร็จของงาน ณ ส้ินปี 2562 มากกว่าร้อยละ 85 ให้ใกลเ้คียงกบั
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น เน่ืองจากโครงการดงักล่าวมีสัดส่วนรายไดต้่อรายไดร้วม
ค่อนขา้งสูง ประกอบกบัค่าใชจ้่ายรวมท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีอตัราการเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าอตัราการเพ่ิมขึ้นของอตัราก าไร
ขั้นตน้ 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก าไรสุทธิ 63.91 12.05  94.56 9.39  120.12 9.85  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 200.00  345.83  450.40 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.27 0.27 

 
 
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิต่อหุ้น (ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ณ วนั

ส้ินงวดแต่ละปี ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น) เท่ากบั 0.32 บาท 0.27 บาท และ 0.27 บาท ตามล าดบั  

1.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 
 ณ ส้ินปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 387.55 ลา้นบาท 606.73 ลา้นบาท และ 1,044.63 ลา้นบาท 
ตามล าดบั รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 302.06 ลา้นบาท 509.29 ลา้นบาท และ 902.83 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 77.94 ร้อยละ 83.94 และ ร้อยละ 86.43 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั โดยรายการหลกัคือ ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ เงินลงทุนชัว่คราว และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแต่ละรายการสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
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ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้  

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 71.10 71.41 27.47 86.20 144.43 91.46 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 28.46 28.58 2.33 7.31 0.04 0.03 
เกินก าหนดช าระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน - - 1.54 4.83 12.69 8.03 
เกินก าหนดช าระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน 

- - 0.02 0.06 0.76 0.48 

เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน - - 1.02 3.20 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 99.57 100.00 32.38 101.60 157.92 100.00 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (0.51) (1.60) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ (สุทธิ) 99.57 100.00 31.87 100.00 157.92 100.00 

ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการค้าสุทธิจ านวน 99.57 ล้านบาท 31.87 ล้านบาท และ 157.92 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 99.57 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 
71.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.41 ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดในปี 2560 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระของ 
ICN จ านวน 60.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.40 ของลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระในปี 2560 ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ
ดงักล่าวลดลงจากปี 2559 ตามการช าระเงินท่ีถึงก าหนด และบริษทัฯ มีลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือนจ านวน 28.46 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จาก ICN จ านวน 25.06 ลา้นบาท  

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 31.87 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 
27.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.20 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิในปี 2561 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระของ AIT 
และ FORTH จ านวน 11.16 ลา้นบาท และ 10.50 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.63 และร้อยละ 38.22 ของลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด
ช าระในปี ตามล าดบั ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระดงักล่าวลดลงจากปี 2560  จากการช าระเงินท่ีถึงก าหนด  อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 0.51 ลา้นบาท เป็นค่าขนส่งท่ีบริษทัฯ เรียกเก็บจาก W&W 

 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 157.92 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 
144.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิในปี 2562 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระของ 
W&W และ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 45.75 ลา้นบาท และ 72.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.68 และ
ร้อยละ 50.26 ของลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระในปี ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของโครงการ USO (Phase 2) และโครงการ
ปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ี CAT-IDC  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระดงักล่าวเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ส่งมอบงานโครงการดงักล่าวขา้งตน้ และวางบิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2562  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการกลบัรายการค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 0.51 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บช าระเงินแลว้ 

  



 
 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 107 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2561 บริษทัฯ เร่ิมมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาลูกหน้ีรายตวั และ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี ควบคู่กบัอายหุน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย ดงัตารางต่อไปน้ี 

ระยะเวลาค้างช าระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ 
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 50 
เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป 100 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 15.90 ลา้นบาท 18.15 ลา้นบาท และ 17.33 ลา้นบาท 

ตามล าดบั รายการดงักล่าวมีรายการหลกัคือ  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหน้ีกรมสรรพกร ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด และเงิน
ประกนัผลงาน 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 17.33 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินประกนัผลงานซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 4.17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับประกนัผลงานโครงการติดตั้งระบบ
โครงข่ายสาย  

 รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระคือมูลค่างานท่ีบริษทัฯ ท าเสร็จแลว้ แต่ยงัไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได ้เน่ืองจากยงัไม่ถึง
ก าหนดระยะเวลา หรือเง่ือนไขตามสัญญา 

 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 95.21 ลา้นบาท 285.13 ลา้นบาท และ 253.69 ลา้น
บาท รายการดงักล่าวมีอตัราส่วนร้อยละ 24.57 ร้อยละ 47.00 และร้อยละ 24.29 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั  

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.66 0.69 119.21 41.81 87.24 34.39 

2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 94.50 99.25 165.92 58.19 166.45 65.61 
3. ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบริการ 0.06 0.06 - - - - 

รวม 95.21 100.00 285.13 100.00 253.69 100.00 

 
ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 95.21 ลา้นบาท สัดส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและ

โครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 94.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.25 ของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระในปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงาน
ติดตั้งระบบโครงข่ายสาย  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระจ านวน 285.13 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปี 2560 มาจากธุรกิจ
ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 119.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ
ในปี ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ MSC TYB – Phase 2, โครงการ USO, โครงการ TRUE IDC – Phase 1 และ Phase 2 เป็นตน้ 
และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระอีกส่วนหน่ึงมาจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 165.92 ลา้นบาท คิด
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เป็นร้อยละ 58.19 ของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion 
และโครงการ TUC กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 253.69 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ
ของธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 87.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของรายไดท่ี้ยงัไม่
เรียกช าระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Asian Hub โครงการอาคารส่ือสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นตน้ และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระอีกส่วนหน่ึงมาจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 166.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
โครงการ  UPC Dens, โครงการ  True Coverage Expansion,  โครงการ  CAT Collocate Tower และโครงการ  TUC 
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระส่วนใหญ่มาจากงานติดตั้งโครงข่ายสาย เน่ืองมาจากเง่ือนไขการช าระเงินในสัญญาให้บริการ 
บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการติดตั้งสายส่งสัญญาณของทั้งโครงการให้แลว้เสร็จท่ีร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด จึงจะสามารถ
วางบิลเรียกเก็บเงินจากผูรั้บเหมาหลกัได ้ ส่งผลให้งานส่วนท่ีส าเร็จแลว้ถูกสะสมเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระมีมูลค่าท่ีสูง  
อย่างไรก็ตามบริษทัฯ อยู่ระหว่างการหารือกับลูกค้า (W&W) ในการปรับปรุงเง่ือนไขการวางบิลช าระเงินของงานติดตั้ง
โครงข่ายสายใหม่ ซ่ึงหากเจรจาเป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ คาดว่าจะส่งผลให้รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ลดลง  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 91.38 ลา้นบาท 174.14 ลา้นบาท และ 
223.05 ล้านบาท รายการดังกล่าวมีอตัราส่วนร้อยละ 23.58 ร้อยละ 28.70 และร้อยละ 21.35 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปี
ตามล าดบั รายการดงักล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2562 เน่ืองจากการเก็บเงินจากลูกคา้โครงการใหญ่ เช่น USO (Phase 2) และ 
CAT-IDC   

เงินลงทุนช่ัวคราว 
 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 250.83 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)  บางส่วน บริษทัฯ น าไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี โดยเงินลงทุนดงักล่าวถูกจดั
ประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 85.49 ลา้นบาท 97.44 ลา้นบาท และ 141.81 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.06 ร้อยละ 16.06 และร้อยละ 13.57 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1.19 ลา้นบาท 52.45 ลา้นบาท และ 82.95 ลา้นบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0.31 ร้อยละ 8.64 และร้อยละ 7.94 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั รายการดงักล่าว
เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2561 - 2562 จากการท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินและอาคารส านกังาน ของโครงการ เนอวานา แอทเวิร์ค ราม
อินทรา จ านวน 3 ยนิูต เพื่อใชเ้ป็นส านกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษทัฯ 
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 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัจ านวน 35.24 ลา้นบาท 35.57 ลา้นบาท และ 
50.90 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 9.09 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 4.87 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั เป็นเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีบริษทัฯ ใชค้  ้าประกนัสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ  
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัดงักล่าวเพ่ิมขึ้นในทุกปีตามการขอเพ่ิมวงเงินค ้าประกนัโครงการจากธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัฯ วางเงินฝากเพ่ิมเติมเพ่ือค ้าประกนัวงเงินดงักล่าว 
 
1.3  ภาพรวมของหนีสิ้น 

 โครงสร้างหนีสิ้นของบริษัท 
ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 197.85 ลา้นบาท 247.51 ลา้นบาท และ 264.32 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ปี 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ และเจา้หน้ีเงิน
ประกนัผลงาน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 17.93 ลา้นบาท และ 22.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีรายละเอียดแต่ละรายการ
สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 191.06 ลา้นบาท 206.65 ลา้นบาท และ 212.46 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราส่วนร้อยละ 96.57 ร้อยละ 83.49 และร้อยละ 80.38 ของหน้ีสินรวมในแต่ละปีตามล าดบั มีรายการหลกัคือ เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 122.48 ลา้นบาท 189.45 ลา้นบาท และ 
179.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีการคา้จ านวน 94.50 ลา้นบาท 160.66 ลา้นบาท และ 134.70 ลา้นบาท ตามล าดับ 
เจา้หน้ีการคา้ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีบริษทัฯ จา้งเหมาเพ่ือก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหน่ึงเป็นบริษทัคู่คา้
ท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งในแต่ละโครงการ 
 

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้จ านวน 68.58 ลา้นบาท 6.83 ลา้นบาท และ 24.76 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้คือ เงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากลูกคา้เพ่ือน ามาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซ่ึงเป็นไปตาม
สัญญาท่ีได้ตกลงร่วมกัน และอีกส่วนหน่ึงคือเงินท่ีบริษทัฯ เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญา ซ่ึงมากกว่ารายได้ท่ีรับรู้ตาม
อตัราส่วนของงานท่ีท าส าเร็จ  

 ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จ านวน 24.76 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 โดยส่วนใหญเ่ป็นเงินรับ
ล่วงหนา้ของโครงการ USO (Phase 1) จากการท่ีบริษทัฯ สามารถด าเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ไดต้ามสัญญา  

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 6.79 ลา้นบาท 40.86 ลา้นบาท และ 51.86 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 3.43 ร้อยละ 16.51 และร้อยละ 19.62 ของหน้ีสินรวมในแต่ละปีตามล าดบั มีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน และประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเป็นรายการหลกั 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษทัฯ กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40.00 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารส าหรับใช้เป็น

ส านักงานใหญ่แห่งใหม่ โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงินคงเหลือ 35.82 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 7.83 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี จ านวน 27.99 ลา้นบาท 

ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มียอดเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารดงักล่าวคงเหลือจ านวน 21.49 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 8.58 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปี จ านวน 12.91 ลา้นบาท 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจ านวน 0.37 ลา้นบาท 0.44 ลา้นบาท และ 23.40 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.18 และร้อยละ 8.85 ของหน้ีสินรวมในแต่ละปีตามล าดบั ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีเงินประกนั
ผลงานเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ค่อนขา้งมากเน่ืองจากการหักเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมางานโครงการต่าง ๆท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างในปี 2562 เช่น USO Phase 1 และ 2 โครงการ CAT IDC โครงการอาคารส่ือสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จงัหวดั
เชียงใหม่ และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นตน้ 
 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานจ านวน 6.42 ลา้นบาท 
12.44 ลา้นบาท และ 15.55 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ ไดว่้าจา้งให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัค านวณประมาณการหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานตั้งแต่ปี 2560   

ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับ
ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั ตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ส่งผลให้บริษทัมีหน้ีสินจากการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 189.70 ลา้นบาท 359.22 ลา้นบาท และ 780.31 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เพ่ิมขึ้นตามผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในแต่ละปี และเพ่ิมขึ้นอยา่งมากในปี 2561 จากการเพ่ิมทุนจ านวน 220 ลา้นบาท 
และปี 2562 จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จ านวน 380.60 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากปี 2559 จากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 89.00 ลา้นบาท ถึงแมจ้ะมี
ผลก าไรสุทธิจ านวน 63.91 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 189.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปี 2560 จากก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ และ
จากการท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเพ่ิมทุนจ านวน 220 ลา้นบาท ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 150.00 ลา้นบาท ส่งผล
ให้บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 359.22 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปี 2561 จากก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ และ
จากการท่ีบริษทัฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเก่ียวกับการ
จ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 380.60 ลา้นบาท ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 79.63 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 780.31 ลา้นบาท 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากบั 

1.04 เท่า 0.69 เท่า และ 0.34 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนดงักล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2561 จากผลก าไรท่ีเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ  

 

1.4 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
งบกระแสเงินสด 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 151.26 (18.88) 61.23 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (38.74) 35.82 (298.96) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (89.00) 65.82 286.64 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 23.52 82.76 48.91 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงานจ านวน 151.26 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสด
ท่ีไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ก าไรก่อนภาษีเงินได ้และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงานจ านวน 18.88 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงั
ไม่เรียกช าระเพ่ิมขึ้นค่อนขา้งมาก จากการท่ีบริษทัฯ ก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ แต่ยงัไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกคา้
ได ้ถึงแมจ้ะมีก าไรก่อนภาษีเงินไดค้่อนขา้งมากก็ตาม 

 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการด าเนินงานจ านวน 61.23 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรก่อน
ภาษีเงินได ้เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ประกอบกบัรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระลดลง ถึงแมจ้ะมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียน
อื่นเพ่ิมขึ้นค่อนขา้งมาก  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 38.74 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯ มีเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใชค้  ้าประกนัสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 35.82 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯ ขายสิทธ์ิ
การซ้ือท่ีดินให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 298.96 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินลงทุนชัว่คราว เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั เพ่ือใชค้  ้าประกนัเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัจ านวน 250 ลา้น
บาท และ 15.34 ลา้นบาท ตามล าดบั และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรจ านวน 33.42 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 89.00 ลา้นบาท ซ่ึงทั้งหมดเป็นเงินปันผล
จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
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 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 65.82 ลา้นบาท จากเงินรับช าระค่าหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 220.00 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินจ่ายเงินปันผลจ านวน 150.00 ลา้นบาท และเงินจ่ายช าระเงินกูย้ืมสถาบนั
การเงินจ านวน 4.18 ลา้นบาท 

 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 286.64 ลา้นบาท จากเงินรับช าระค่าหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 392.74 ลา้นบาท สุทธิดว้ยค่าใชจ้่ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 12.14 ลา้นบาท และ
เงินจ่ายเงินปันผลจ านวน 79.63 ลา้นบาท และมีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินจ านวน 14.33 ลา้นบาท 
 

1.5 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.58 2.46 4.25 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.66 4.59 3.49 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 137 80 105 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 2.67 5.30 5.45 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ย (วนั) 136 69 67 
วงจรเงินสด (วนั) 1 11 38 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนความสามารถช าระหน้ีดอกเบ้ีย (เท่า) - 7.41 71.82 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 1.69 - 0.48 

 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.58 เท่า 2.46 เท่า และ 4.25 เท่า ตามล าดบั  
ณ ส้ินปี 2560 อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากปี 2559 จากการท่ีบริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง ในอตัรา

ท่ีมากกว่าการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ไดเ้พ่ิมขึ้น  
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ค่อนขา้งมาก จากการเพ่ิมขึ้นของรายไดท่ี้ยงัไม่

เรียกช าระ ซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นจากยอดสะสมของงานท่ีบริษทัฯ สร้างแลว้เสร็จ แต่ยงัไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได ้ประกอบกบั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ไดเ้พ่ิมขึ้น 

ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมาก จากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของ
สินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินลงทุนชัว่คราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีไดจ้าก IPO ในขณะท่ี 
หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเพียงเลก็นอ้ย 

 อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนีด้อกเบีย้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั 
ณ ส้ินปี 2561 - 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีดอกเบ้ีย 7.41 เท่า และ 71.82 เท่า ตามล าดบั 

จากการท่ีบริษทัฯ ได้กู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารมาใช้เป็นส านักงานใหญ่แห่งใหม่ เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรจากการ
ด าเนินงานค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละปีเพียง 0.60 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่งผลให้
อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีสูง สะทอ้นถึงความสามารถในการช าระหน้ีดอกเบ้ียท่ีดี ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีการกูย้ืมเงินใน 
ปี 2560  
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ณ ส้ินปี 2560 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั 1.69 เท่า และ 0.48 เท่า 
ตามล าดบั ในปี 2560 อตัราส่วนดงักล่าวลดลงจากปี 2559 ค่อนขา้งมาก จากเงินปันผลจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ในปี 2562 อตัราส่วน
ดงักล่าวค่อนขา้งต ่า จากเงินปันผลจ่าย และการจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ีเพ่ิมขึ้น   

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า และระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 2.66 เท่า 4.59 เท่า และ 3.49 เท่า ตามล าดบั  
คิดเป็นระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 137 วนั 80 วนั และ 105 วนั ตามล าดบั ทั้งน้ีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวค านวณ
จาก ลูกหน้ีการคา้ สุทธิดว้ยรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
 ณ ส้ินปี 2561 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ ปรับตวัดีขึ้น จากความสามารถ
ในการติดตามลูกหน้ีของบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเรียกช าระเงินจากลูกหน้ีไดเ้พ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้อตัราหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้ และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ ปรับตวัดีขึ้นตามไปดว้ย อย่างไรก็ดี ส้ินปี 2562 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี
การคา้ และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้ค่อนขา้งมาก ซ่ึงบริษทัมีการวางบิล
เรียกเก็บเงินจากโครงการใหญ่ในเดือนธนัวาคม 2562 

วงจรเงินสด 
 ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 1 วนั 11 วนั และ 38 วนั ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายผ่าน
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียไดด้งัน้ี 

ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 137 วนั 80 วนั และ 105 วนั ตามล าดบั โดยระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉล่ียดงักล่าวค านวณจากลูกหน้ีการคา้ ปรับปรุงดว้ยรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ และเงินรับล่วงหนา้ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 137 วนั ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 243 วนั 
มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้ จากการท่ีบริษทัฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาก W&W ไดจ้ากโครงการ MSC TYB 
(Phase 1) ประกอบกบัการเพ่ิมขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากโครงการ USO  จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้
เพ่ิมขึ้น และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลง 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 80 วนั ลดงจากปีก่อน มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหน้ี
การคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการท่ีบริษทัฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาก ICN ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO ประกอบกบัการ
เพ่ิมขึ้นอย่างมากของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ ลดลง 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 105 วนั เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2561 มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
ลูกหน้ีการค้าซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามการวางบิลเรียกช าระเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก W&W และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) จากโครงการ USO (Phase 2) และ CAT IDC ตามล าดบั ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ลดลง และ
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียปรับตวัเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  

ณ ส้ินปี 2560 – 2562 บริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 136 วนั 69 วนั และ 67 วนั ตามล าดบั ระยะเวลาช าระ
หน้ีเฉล่ียดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปตามการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากับ 136 วนั ลดลงอย่างมากจากปี 2559 มีสาเหตุมาจากการ
ปรับตัวลดลงของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ในขณะท่ีบริษทัฯ มีต้นทุนในการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้บริษทัฯ  
มีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมสูงขึ้น และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียลดลง 
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ณ ส้ินปี 2561 - 2562 บริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 69 วนั และ  67 วนั ตามล าดบั ซ่ึงมีอตัราใกลเ้คียงกนั และ
ลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษทัฯ  
มีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมสูงขึ้น และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียลดลง 
  
1.6 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  

 ความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกช าระเงินจากลูกค้า 

 การท่ีบริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนมากในปี 2561 และ 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.00 และ
ร้อยละ 24.29 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามล าดบั จากการท่ียงัไม่สามารถวางบิลเรียกช าระเงินจากบางโครงการ เน่ืองจากยงั
ไม่ถึงเง่ือนไขการวางบิล หรือโครงการดงักล่าวมีระยะเวลาการตรวจรับงานนาน ส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ
สะสมค่อนขา้งมาก จึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บเงินจากโครงการดงักล่าว ห รืออาจตอ้งใช้เวลานานกว่าท่ีบริษทัฯ  
จะไดรั้บเงินจากโครงการดงักล่าว ซ่ึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ลูกคา้ของบริษทัฯ 
ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ ฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้นความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บช าระเงินจากบริษทัดงักล่าว
จึงมีไม่มากนกั รวมถึงการหารือกบัลูกคา้ในการปรับปรุงเง่ือนไขการวางบิลช าระเงินของงานติดตั้งโครงข่ายสายใหม่ให้เร็วขึ้น 

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 การท่ีรายไดจ้ากการด าเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มาจาก W&W ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ลุ่ม TRUE บริษทัฯ  
จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และต่อผลการด าเนินของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ตามบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดว้างแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงโดย เช่น 
การหาลูกคา้รายใหม่อยา่งนอ้ย 3 รายต่อปี และขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัฯ ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ด้วยความระมัดระวงั 
บริษทัฯ ขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ 
แลว้ 

2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดังกล่าว 
และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯ  

ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัฯ ได้รับรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาววรางคณา เตไชยา ก ากับไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 
 
 

นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต กรรมการผูจ้ดัการ     -นายศักด์ิบวร พุกกะณะสุต- 
 
นายเมธา   โชติอภิสิทธ์ิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานโครงการและบริหารทัว่ไป   -นายเมธา   โชติอภิสิทธ์ิกุล- 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ-สกุล    ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 

 
 

นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  -นางสาววรางคณา เตไชยา- 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1;   ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม  (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 
 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง  อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารราย

อ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 
 

ช่วงเวลา 
 

ต าแหน่ง 
 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

69 - ปริญญาโท MS(ECON), Econometrics, 
Kansas State University, USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 17/2545 
 

0.27 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2559 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – 2561 
ปี 2552 – 2559 

ประธานกรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการก ากบัตลาดทุน 

บมจ. อินฟราเซท 
 
บมจ. เนอวานา ไดอิ   
 
บมจ. ทรีนีต้ีวฒันา  
กองทุนการออมแห่งชาติ  
ส านกังาน ก.ล.ต. 
 
 

2. นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต * 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

45 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 254/2561 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 144/2561 
- หลกัสูตร Financial Statement for 

Director (FSD) รุ่นท่ี 35/2561 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 29 
(วตท. 29) 

38.01 ไม่มี ปี 2549 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / / ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. อินฟราเซท  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง (1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารรายอ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

3. นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล * 
กรรมการ/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารโครงการ /บริหารทัว่ไป 
/ กรรมการบริหาร 

41 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 151/2561 
 
 

3.83 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2558 – 2560  
ปี 2551 - 2557 
 

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารโครงการ/บริหาร
ทัว่ไป / กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการแผนกบริหารโครงการ 
 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
บจก. อินฟราเซท  
บจก. อินฟราเซท  
 
 

4. นายวิเชียร เจียกเจิม 
กรรมการ 
 

67 - ปริญญาโท การเงิน Indiana 
University, USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 13/2543 
 

 

0.27 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2541 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2532 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. อินฟราเซท  
บจก.ไอลิส อินโนเวชัน่ 
(ธุรกิจการเงิน) 
บจก.บียอนกรีน 
(ธุรกิจรถพลงังานไฟฟ้า) 
บจก.คลงัสินคา้นานากิจ 
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ 
บจก.บีโอที ลีส (ประเทศไทย) 
(ธุรกิจการเงิน) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง (1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารรายอ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

5. นายศรัณย ์สุภคัศรัณย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

46 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 114/2558 
- หลกัสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นท่ี 25/2560 
 

 

0.49 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 – 2562 
 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บมจ. สบายเทคโนโลยี  
(ธุรกิจตูเ้ติมเงิน) 
บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ ์
(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
บจก.บญัชีกิจ พีแอนดเ์อส คอน
โซลิเดชัน่ (ธุรกิจท่ีปรึกษา) 
บมจ.โรงพยาบาลราชธานี 
(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง (1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารรายอ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

6. นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

42 - ปริญญาเอก Management Science, 
Illinois Institute of Technology, 
USA 

- ปริญญาโท Financial, Illinois 
Institute of Technology, USA 

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สารสนเทศ
ทางการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 233/2560 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 130/2559 

 

0.27 ไม่มี ปี 2562 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ 
 
อาจารยป์ระจ า 
 

บมจ. สินมัน่คงประกนัภยั 
บมจ. อินฟราเซท  
 
 
บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม 
เจเอสพี 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
 

7. นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั * 
กรรมการ/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารโครงการและบริการ/ 
กรรมการบริหาร 

40 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัราชมงคลเขตเทคนิค
กรุงเทพ 

- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 153/2561 

0.27 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 
ปี 2554 – 2560 
 

กรรมการ/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร
โครงการและบริการ/ 
กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการโครงการ 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บจก. อินฟราเซท 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง (1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารรายอ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

8. นายเกษม เตไชยา 
กรรมการ 

44 - ปริญญาโท Executive MBA 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 152/2561 

0.27 พ่ีชายของ     
นางสาว
วรางคณา      
เตไชยา 

ปี 2562-ปัจจุบนั 
ปี 2560-ปัจจุบนั 
ปี 2559-ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2555 – 2558 
ปี 2554 – 2555 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. อินฟราเซท 
บจก.เคเอส แอด็ไวเซอร่ี 
บจก. บีดีวี เอสเตท 
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
บล. เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

9. นางสาววรางคณา เตไชยา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชีและการเงิน/ 
กรรมการบริหาร/ 
เลขานุการบริษทั 
 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Monash 
University  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขา    
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 153/2561 
- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital 

Markets Program รุ่นท่ี 5/2560 

0.13 นอ้งสาวของ      
นายเกษม      
เตไชยา 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2558 – 2561 
 
 
ปี 2554 - 2558 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชีและการเงิน /
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่  
(ธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียม) 
บจก.ยพีูเอส พาร์เซล ดีลิเวอร่ี 
เซอร์วิส  
(ธุรกิจขนส่งพสัดุระหว่าง
ประเทศ) 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง (1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเขา้รับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (2) 

ความสัมพนัธ์
กบักรรมการ/
ผูบ้ริหารรายอ่ืน 

ประวติัการท างานยอ้นหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

10. นายสุรพล สิริวฒัน์โสภณ ** 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานขายและการตลาด/ 
กรรมการบริหาร 
 

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.02 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 
 
ปี 2554 - 2558 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานขายและการตลาด / 
กรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
บจก. ยนิูทรีโอ เทคโนโลยี 
(ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายและ
ติดตั้งอุปกรณ์สนบัสนุน Data 
Center) 

หมายเหตุ : (1) *   เป็นกรรมการผูม้ีอ านาจผูกพนับริษทัฯ ตามหนงัสือรับรอง  
 (2) ** ลาออกโดยมีผลตั้งแต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 
 (3) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ดงักล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุ้นของคู่สมรส 
 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต  ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนด
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบส าหรับเลขานุการบริษทัไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ี 

1. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัตามระเบียบปฏิบติั 
นโยบาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

2. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

3. ด าเนินการให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารจดัทารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดงักล่าว รวมถึงส่งส าเนา
ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงขอ้
พึงปฏิบติั รวมทั้งบนัทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น 
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู ้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการทราบ 
8. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
9. ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. ด าเนินการอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัท 
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ยศั
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กก

ะณ
ะสุ

ต 

นา
ยเม

ธา
 โช

ติอ
ภิสิ

ทธิ์
กุล
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1. บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) C/ID/AC D/MD D D ID/AC ID/AC D D M M 

บริษัทที่เก่ียวข้อง           

2. บมจ. ทรีนีต้ี วฒันา ID/AC - - - - - - - - - 

3. บมจ. เนอวานา ไดอิ ID/AC - - - - - - - - - 

4. บจก. คลงัสินคา้ นานากิจ - - - C - - - - - - 

5. บจก. บียอนด ์กรีน - - - C - - - - - - 

6. บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย) - - - D - - - - - - 

7. บจก. ไอลิส อินโนเวชัน่ - - - C - - - - - - 

8. บจก. บญัชีกิจ พีแอนดเ์อส คอนโซลิเดชัน่ - - - - D - - - - - 

9. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี - - - - ID/AC - - - - - 

10. บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ ์ - - - - ID/AC - - - - - 

11. บมจ. สบายเทคโนโลยี - - - - ID/AC - - - - - 

12. บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี - - - - - D - - - - 

13. บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอร่ี - - - - - - - D - - 
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บริษัท 
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14. บมจ. สินมัน่คงประกนัภยั - - - - - ID/AC - - - - 

15. บจก. บีดีวี เอสเตท - - - - - - - D - - 

16. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) - - - - - - - M - - 

 

หมายเหตุ :   C- ประธานกรรมการ D-กรรมการ  ID-กรรมการอิสระ      
AC-กรรมการตรวจสอบ MD-กรรมการผูจ้ดัการ M-ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2:  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3: 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจาสอบภายใน 
 

บริษัทฯ  ใช้บ ริการหน่วยงานภายนอก  (Outsource) เ ป็นผู ้ตรวจสอบภายในของบ ริษัทฯ  โดย ว่าจ้า ง  
บริษทั สู่ความส าเร็จ จ ากดั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานเป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท สู่ความส าเร็จ จ ากัด 
 

ต าแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท   

ช่ือ-สกุล นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชยั 

การศึกษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาตสตร์ 

ประวัติการอบรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ใบอนุญาตผูต้รวจสอบภายในสากล (CIA) เลขท่ี 30807, IIA 

- ใบอนุญาตผูต้รวจสอบภายใน (CPIA) เลขท่ี 5026, IIAT 

- ใบวุฒิบตัรบริหารความเส่ียง (CRMA) เลขท่ี 2284, IIA 

ประสบการณ์ท างาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปี 

ปี 2554-ปัจจบุนั 

ปี 2542-2550 

ปี 2542 

 

ปี 2539-2542 

ปี 2535-2539 

ปี 2532-2534 

ปี 2532 

 

ต าแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

อาจารยพ์ิเศษ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบฝ่ายวิเคราะห์และก ากบั
สถาบนัการเงิน 

ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

บจก. สู่ความส าเร็จ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชียและ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

บมจ. ทีพีไอโพลีน 

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์กรุงไทยธนกิจ 

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เกิยรตินาคิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

    

 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั (หรือไดรั้บ
ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 4:  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5:  อ่ืนๆ 
 

-ไม่มี- 

 
 
 
 


