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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต ซึ่ งมีประสบการณ์และความรู ้
ความชานาญในธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล โดยได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมของประเทศไทยในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงได้ก่อตั้ง บริ ษทั อินฟราเซท จากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้วยทุนจด
ทะเบียนจานวน 1 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐและบริ ษทั เอกชนให้ก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนจานวน 280 ล้านบาท ชาระแล้วจานวน 280 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วนงานดังนี้
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า
13 ปี มีทีมงานที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญตั้งแต่การสารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรู ปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็ จทั้งโครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริ ษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น ตัวอย่างผลงานที่ผา่ นมา เช่น
• โครงการก่ อ สร้ า งอาคารสถานี เ คเบิ ล ใต้น้ า พร้ อ มอาคารก าลัง ของบริ ษ ท
ั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) จังหวัดระยอง
• โครงการก่ อ สร้ า งอาคารชุ ม สายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center (MSC)-TYB (ธัญ บุ รี ) ) จัง หวัด
ปทุมธานี
• โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ
้ มูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2
• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล หมู่บา้ น
ในพื้ น ที่ ช ายขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (ส านัก งาน กสทช.) (ตั้ง ศู น ย์อิ น เทอร์ เ น็ ต โรงเรี ย นและชุ ม ชนเพื่ อ ให้ บ ริ การ
โทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ การเพื่ อ สั ง คม (USO Net)) ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1)
• โครงการจัด ให้ มี บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล (Zone C) ของส านั ก งาน กสทช.
ภาคเหนือ 1 และ ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2)
• โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบต
ั ิการคอมพิวเตอร์สาหรับห้างสรรพสิ นค้า ICONSIAM
• โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ
้ มูล CAT IDC
• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
(CAT ASEAN Digital Hub)
• โครงการก่อสร้างสถานีเคเบิล
้ ใต้น้ า TRUE Landing Station จังหวัดสงขลา
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2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Infrastructure and Telecommunications Network )
จากการดาเนินงานกว่า 13 ปี ทาให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจ โดยร่ วมกับบริ ษทั ที่เป็ นที่รู้จกั ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมหลายแห่ งที่ประกอบการเป็ นผูร้ ับเหมาหลัก หรื อผูจ้ าหน่ ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่ น บริ ษทั ไวร์ เออ แอนด์ ไวร์ เลส จากัด (W&W), บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH),
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (AIT), บริ ษทั สามารถ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (SAMART)
เป็ นต้น ทาให้บริ ษทั ฯ มี โอกาสได้รับงานบริ การเป็ นผูร้ ับเหมาช่ วงสาหรับงานก่ อสร้ างและติดตั้งโครงสร้ างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคมจากพันธมิตรธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การตั้งแต่การสารวจ, ออกแบบ, ก่อสร้างเสา
สัญญาณโทรคมนาคม และติดตั้งสายสัญญาณสื่ อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม ตัวอย่างผลงานที่ผา่ นมา เช่น
•

•

•
•
•
•
•
•

ก่อสร้างโครงข่ายเสาสัญญาณโทรคมนาคมของบริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจนซ์ จากัด (TUC) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งสถานี โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(CAT)
โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)
โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของกระทรวงศึกษาธิการ (NEdNet)
โครงการนาสายไฟฟ้าลงดินของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) (NVD)
โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของโครงการ ICONSIAM
โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ CAT Collocate Tower ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทัว่ ประเทศ

3. ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
นอกจากธุ รกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังมีธุรกิจการให้บริ การด้านงานซ่ อมบารุ งและให้บริ การดูแลรักษา
สาหรั บโครงการที่ เป็ นศูนย์ข้อมูล โครงสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้ างระบบโทรคมนาคมด้วย โดย
ให้บริ การกับเจ้าของโครงการ หรื อรับงานช่วงต่อจากผูร้ ับเหมาหลัก ธุรกิจนี้เป็ นธุรกิจที่ทาให้รายได้ส่วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ มี
ความต่อเนื่อง งานซ่อมบารุ งและบริ การจะมีท้งั แบบที่เป็ นการให้บริ การบารุ งรักษาตามกาหนด (Preventive Maintenance) และ
แก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขดั ข้อง (Corrective Maintenance) ตาม “โปรแกรม 24/7” คือ ให้บริ การทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าที่ได้ส่งมอบงานโครงการแล้วและได้รับมอบหมายให้ดาเนินการซ่อมบารุ งรักษาต่อเนื่อง และ
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีความต้องการการบารุ งรักษาและบริ การระบบงานของตัวเอง ตัวอย่างงานปัจจุบนั และที่ผา่ นมา เช่น
•
•
•

•

งานบารุ งรักษาระบบสื่ อสาร DWDM and IP Core Network ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
งานบารุ งรักษาอุปกรณ์งานระบบงานในศูนย์ Data Center ของ CAT
งานซ่อมบารุ งระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รวมส่ วนต่อขยายถึง
สถานีเตาปูน (MRT Blue Line)
งานบารุ งรักษาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่
ห่ างไกลและหมู่ บ้า นในพื้ น ที่ ช ายขอบ (Zone C+) ของส านัก งาน กสทช. ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1)
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1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
1) วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ปี
2) พันธกิจ (Mission)
บริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทุกภาคส่ วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุ้น พัฒนาความเป็ นมืออาชีพและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเททาในสิ่ งที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ stakeholder และมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้การ
กากับดูแลกิจการที่ดี
3) เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ มาโดยตลอด คือการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนทั้งในด้านรายได้
จากการให้บริ การ และระดับความสามารถในการทากาไร โดยการสร้างความน่าเชื่อถือจากผลงานและคุณภาพงานที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า
4) กลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ขอ้ มูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้ างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ ภาครั ฐและเอกชน รวมถึ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้านโทรคมนาคมชั้นนา ใน
ลักษณะเป็ นผูร้ ับเหมาหลักและผูร้ ับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ข้ นึ โดยมีกล
ยุทธ์การดาเนินธุรกิจดังนี้
4.1) มีพนั ธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพ
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีพนั ธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การแข่ ง ขัน โดยการประสานประโยชน์ จ ากจุ ด แข็ ง ในด้า นที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า จาก
ประสบการณ์และผลงานการให้บริ การในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริ ษทั ฯ ได้สร้าง
เครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อนั ดีและเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคู่คา้
หลายรายในบัญชี คู่ค้าที่ ได้ร่วมงานกันมานานและมี ค วามสามารถในการให้บริ การ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาขี ด
ความสามารถในการให้ บ ริ การได้ห ลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่ อ ให้ เ ท่ า ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯ มีลูกค้าที่ไว้วางใจ
มอบหมายงานให้บริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
4.2) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็ วเกินความคาดหมายของลูกค้า
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการดาเนินโครงการให้สามารถส่ งมอบได้เร็ วกว่ากาหนด จึงมีข้ นั ตอนและระบบการ
ดาเนินงานโครงการ รวมถึงเครื อข่ายคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพในแทบทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็ วกว่ากาหนดโดยยัง
สามารถรักษาคุณภาพงานไว้ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผูค้ วบคุมงาน และแนวทางการรับวางใบแจ้ง
หนี้และชาระเงินที่รวดเร็ วให้กบั คู่คา้ เพื่อให้ทุกฝ่ ายร่ วมมือร่ วมแรงกันดาเนินโครงการให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ ไม่เคย
ต้องเสี ยค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการตามกาหนดและสามารถรับงานโครงการได้มากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและเชื่อมัน่ ในการดาเนินโครงการของบริ ษทั ฯ และกลับมาใช้บริ การบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
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4.3) พัฒนาความสามารถในการให้บริ การอย่างครบวงจร
บริ ษทั ฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทางานจนมีความรู ้ความชานาญในการทางานในขอบเขตที่หลากหลาย และ
สามารถทางานได้ในทุกพื้นที่ และได้พฒั นายกระดับความสามารถในการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ ให้ทดั เทียมกับเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง
ติดตั้ง และบริ การหลังการส่ งมอบ ทั้งการบารุ งรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่เกิดเหตุขดั ข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักและได้นาเสนอบริ การที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในเทคโนโลยี ด้า นต่ า งๆ และสร้ า งความสามารถในการรั บ งานในขอบเขตที่ ก ว้า งขึ้ น เพื่ อ รั ก ษา
ความสามารถในการแข่งขัน
4.4) รับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ สามารถรับดาเนินโครงการได้ในลักษณะเป็ นผูร้ ับเหมาหลักและผูร้ ับเหมาช่วง ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ความเหมาะสมของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงของงานบางส่ วนต่อจาก
ผูร้ ับเหมาหลักสาหรับโครงการขนาดใหญ่ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกเก็บค่าดาเนินการจากผูร้ ับเหมาหลักได้ทนั ทีที่ทางาน
ส่ วนของตนเองสาเร็ จ โดยไม่ตอ้ งรอให้โครงการส่ วนอื่นๆ ดาเนินการจนแล้วเสร็ จ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารวงจรเงินสด
ได้ดีข้ ึน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทาให้มีรายได้และอัตรากาไรที่ดีข้ ึน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก
4.5) หาลูกค้ากลุ่มใหม่
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการลดการพึ่ง พิงลูกค้ารายใหญ่และเปิ ดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆให้บริ ษทั ฯ โดยใช้ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หารที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็ นเวลานานและทีมงานฝ่ ายขายที่ออกหา
โครงการใหม่ๆ บริ ษทั ฯ มี แนวทางการหาลูกค้าที่ เปิ ดกว้างและไม่ได้จากัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิ มๆ โดยเน้นการรั บงาน
โครงการที่สามารถนาความสามารถและประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ มาประยุกต์ในบริ บทใหม่โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมี
ลูกค้ารายใหม่ปีละ 3 ราย
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการที่สาคัญของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2549 -2553
▪ ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 1 ล้านบาท
▪ เริ่ มแรกบริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การเกี่ยวกับการก่อสร้างและติดตั้งศูนย์ขอ้ มูลโดยมีการซ่อมบารุ งและบริ การหลังการก่อสร้างให้กบั
ผูป้ ระกอบการที่ มี ความต้องการสร้ างศู นย์ข้อมู ลขนาดเล็ก รวมถึ งการเป็ นผูร้ ั บเหมาช่ วงในการให้ บริ การติ ดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กบั
กลุ่มลูกค้าประเภทบริ ษทั สานักงานขนาดเล็กและกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนาด้านบริ การระบบสารสนเทศ (System
Integrator หรื อ SI) เช่น AIT, FORTH, LOXLEY กลุ่มบริ ษทั SAMART และกลุ่มบริ ษทั CDG เป็ นต้น โดยบริ ษทั SI ดังกล่าว
จะเป็ นผูร้ ั บเหมาหลัก (Main Contractor) หรื อผูจ้ าหน่ ายอุปกรณ์ หลักในการเข้าประมูลโครงการติ ดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมอบหมายงานบางส่ วนให้บริ ษทั ฯ ในฐานะผูร้ ับเหมาช่วง (Subcontractor) ในช่วงแรกที่บริ ษทั ฯ ได้รับงานจะ
เป็ นโครงการขนาดเล็กมูลค่าไม่สูงมาก แต่เน้นปริ มาณของการให้บริ การและใช้ความชานาญเฉพาะด้าน
▪ ปี 2553 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
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ปี 2554-2558
บริ ษทั ฯ เริ่ มเข้าสู่อุตสาหกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน และการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษทั ขนาดใหญ่
▪ บริ ษทั ฯ เริ่ มมีพนั ธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่ มจากการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FORTH บริ ษทั ฯ เริ่ มรับงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในโครงการ MSAN 160K (Multi-Service Access Node) ที่ทาให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือ
TOT) ซึ่งเป็ นงานติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพื่อให้ระบบโทรศัพท์พ้นื ฐาน (โทรศัพท์บา้ น) สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ต
ได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้มากกว่า 1,000 จุดทัว่ ประเทศไทย และจากผลงานดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯ
ได้รับงานเพิ่มซึ่งเป็ นโครงการส่วนขยายคือ MSAN 577K อีกจานวน 1 โซน
▪ ต่อมาบริ ษทั ฯ เริ่ มเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ W&W โดยเริ่ มรับงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่ งเป็ นงานก่อสร้างและ
ติดตั้งเสาส่ งสัญญาณในโครงการ TOT 3G โดยทางานร่ วมกับ W&W ถึงแม้บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้บริ การ
ด้านนี้มาก่อน แต่บริ ษทั ฯ ก็เล็งเห็นโอกาสการขยายการให้บริ การ จึงได้พฒั นาการให้บริ การส่ วนงานดังกล่าว และสามารถ
ก่อสร้างและติดตั้งเสาส่ งสัญญาณสาหรับโครงการดังกล่าวได้มากถึง 570 ต้น จากทั้งหมด 652 ต้นของโครงการทั้งหมด ส่งผล
ให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็ นที่ยอมรับในผลงานและคุณภาพงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทาให้ต่อมา W&W ได้ให้โอกาส
บริ ษทั ฯ ในการเข้าร่ วมเสนอราคาและบริ การในงานต่อมาอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบนั
จากผลงานที่ผ่านมา ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ ง เช่น กลุ่มบริ ษทั AIT และ
กลุ่มบริ ษทั SAMART เป็ นต้น ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงข่ายเสาและสายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงาน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่ W&W ได้รับจากบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
(กลุ่ม TRUE) และทาให้บริ ษทั ฯ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางในธุรกิจมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี
▪ ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็ น 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
ปี 2559
▪ บริ ษทั ฯ ได้รับโครงการก่อสร้างศูนย์ชุมสายโทรคมนาคมในพื้นที่เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลของกลุ่ม TRUE มูลค่ากว่า 450
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ การรับเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ รวมงานก่อสร้างอาคารพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร และงานระบบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกันไฟกระชาก ระบบปรับอากาศ ระบบกาเนิดไฟฟ้าสารอง ระบบดับเพลิง และระบบ
กล้องวงจรปิ ดในอาคาร เป็ นต้น ซึ่ งโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้ความรู ้และความชานาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ศูนย์ Data
Center สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความต่อเนื่อง
ปี 2560
▪ บริ ษทั ฯ เริ่ มรับงานขนาดใหญ่ ซึ่ งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเป็ นครั้งแรก จากการรับงานรับเหมาช่วงต่อจากผูท้ ี่ประมูล
งานโครงการการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึ งและบริ การเพื่อสังคม หรื อ Universal Service Obligation
(โครงการ USO (Phase 1)) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(สานักงาน กสทช.) ได้จดั ทาโครงการ USO (Phase 1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์ เน็ตและ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยในระยะที่ 1 กลุ่ม TRUE เป็ นผูท้ ี่ประมูลได้สาหรับงานที่จดั ให้มี
บริ การอินเทอร์ เน็ต (Broadband Services) ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบน และงานที่จดั ให้มีบริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile
Services) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมี W&W เป็ นผูร้ ับเหมาหลักของโครงการในระยะที่ 1
ในการเสนอราคาและบริ การต่อ W&W เพื่อรับงานต่อ ทางบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับ AIT ในการเสนอราคาและบริ การ มูลค่างานใน
ส่วนที่บริ ษทั ฯ ได้รับมีมูลค่ารวมประมาณ 1,160 ล้านบาท
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ปี 2561
▪ บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็ น 207 ล้านบาท รวมถึงดาเนิ นโครงการ USO (Phase 1) ต่อเนื่ องจากปี 2560
และมีการรับงานโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับโครงการ
CAT Collocate Tower มูลค่า 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สาหรับห้างสรรพสิ นค้า ICONSIAM มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ยังได้เริ่ มพัฒนางานรู ปแบบใหม่สาหรับการ
ให้บริ การในกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการทาธุ รกิจให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่ มรับงานกับผูป้ ระกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณภายในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ลงใต้ดิน เพื่อไม่ให้
บดบังทัศนียภาพภายในหมู่บา้ น ซึ่งปัจจุบนั โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่พฒั นาขึ้นใหม่จะนิยมวางสายไฟฟ้าใต้ดินมากขึ้น
ปี 2562
▪ บริ ษทั ฯ ดาเนินงานโครงการ USO (Phase 2) และงานบารุ งรักษาโครงการ USO (Phase 1) รวมถึงยังคงขยายโอกาสทางธุ รกิจ
ใหม่ๆ และที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ มี มติ อนุ มัติให้บริ ษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ภายใต้ชื่อ “บริ ษัท
อินฟราเซท จากัด (มหาชน)” และอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 207 ล้านบาท เป็ น 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่จานวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และนาบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อที่จะระดมเงินทุนสาหรับใช้เป็ นเงินทุนในการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้สามารถรับงาน
โครงการที่ มี มู ลค่าสู งได้ ตามวิ สัยทัศน์ ที่ จะเป็ นผูน้ า 1 ใน 3 ของธุ รกิ จโครงสร้ างพื้ นฐานด้านโทรคมนาคมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 5 ปี
1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้า
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับเหมาก่อสร้างให้ผปู ้ ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารโทรคมนาคม ซึ่ งสามารถแบ่งการให้บริ การของบริ ษทั ฯ เป็ น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology (IT) Infrastructure), 2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) เช่น งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่าย และ 3) ธุรกิจ
งานซ่อมบารุ งและบริ การ (Maintenance and Service) ด้านศูนย์ขอ้ มูล, เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ง
สามารถต่อยอดจากงานรับเหมาหลักบางโครงการให้บริ ษทั ฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุ รกิจของบริ ษทั ฯ สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่ งมีบทบาทในชีวิตประจาวัน
มากขึ้น ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างรายได้ตามลักษณะธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ตามงบการเงินสาหรับปี 2560 - 2562 เป็ นดังนี้
2.1 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
ปี 2560
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปี 2561

ปี 2562

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม
3) ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ

406.03

76.57

800.03

79.44

1,059.22

86.82

120.39

22.70

194.86

19.35

110.44

9.05

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

0.99

0.19

6.55

0.65

3.35

0.27

530.29

100.00

1,007.13

100.00

1,219.96

100.00

รายได้อื่น
รวมรายได้ท้งั หมด

รายได้รวมของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุ รกิ จก่ อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) รายได้จากธุ รกิ จโครงสร้ างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (3) รายได้จากธุ รกิ จงานซ่ อมบารุ งและบริ การ และ 4)
รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจให้บริ การรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม โดย
ครอบคลุมงานสารวจพื้นที่ งานออกแบบ งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามขอบเขตงานที่ลูกค้ากาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะให้บริ การแบบที่เป็ นผูร้ ับเหมา
หลัก (Main Contractor) ซึ่งรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) และผูร้ ับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงาน
จากผูร้ ับเหมาหลักรายอื่น ซึ่ งสัญญาว่าจ้างส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Contract) โดย
บริ ษทั ฯ จะรับรายละเอียดความต้องการจากลูกค้าเพื่อประมาณราคาโครงการ และจัดส่ งข้อเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาทา
สัญญาว่าจ้าง หลังจากที่ทาสัญญาว่าจ้างแล้ว บริ ษทั ฯ จะทาการว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อย เพื่อเป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง โดยมีทีม
วิศวกรของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูค้ วบคุมการดาเนินการทุกขั้นตอนตลอดโครงการเพื่อให้สามารถส่ งมอบงานที่มีคุณภาพและตรง
ตามระยะเวลาที่ผวู ้ ่าจ้างกาหนดตามสัญญา ดังที่แสดงตามแผนงานด้านล่าง
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เจ้าของโครงการ (Project Owner)
: ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม, หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ, บริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่

สัญญา
สัญญา

ส่งมอบ
งาน

ส่งมอบ
งาน

ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)

สัญญา
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)

ส่งมอบ
งาน

(INSET)
ว่าจ้าง

ส่งมอบ
งาน

ผูร้ ับเหมารายย่อย

ในการดาเนิ นการสาหรั บทุกโครงการ ที มวิศวกรของบริ ษทั ฯ จะควบคุมคุณภาพของงาน ตั้งแต่การสารวจและ
ออกแบบโครงการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูว้ ่าจ้าง การวางแผนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโครงการของ
ผูร้ ับเหมารายย่อยจนกระทัง่ ส่งมอบงาน ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทงานของบริ ษทั ฯ ตามลักษณะโครงการได้ดงั นี้
2.2.1

ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & Information Technology (IT) Infrastructure)
1. งานก่อสร้ างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
Data Center เป็ นพื้นที่ สาหรั บการให้บริ การจัดเก็บเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล (Data) ที่มีปริ มาณมาก และทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่ งในการออกแบบและการก่อสร้าง Data
Center จะเน้นให้การทางานของ Server มีความสามารถในการตอบสนองและทางานได้เสถียรที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบนั Data
Center ยังมีส่วนทาให้การส่งข้อมูลและสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานสะดวกขึ้น
บริ ษทั ฯ ให้บริ การก่อสร้าง Data Center ทั้งการก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ และการปรับปรุ งพื้นที่อาคารเดิม
เพื่อใช้เป็ น Data Center ซึ่งจะต้องอาศัยผูม้ ีประสบการณ์และความชานาญที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Data Center ต้องได้รับการ
ออกแบบและก่อสร้างที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อรองรับฟังก์ชนั่ การใช้งานที่มีความแตกต่างจากอาคารหรื อห้องคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป
รายละเอียดดังนี้
-

โครงสร้างศูนย์ Data Center : งานออกแบบ Data Center จะมีลกั ษณะพิเศษในด้านการออกแบบโครงสร้างเพื่อ
รองรับน้ าหนักที่มากกว่าอาคารโดยทัว่ ไป เนื่องจาก Data Center ต้องมีเครื่ อง Server วางเป็ นจานวนมาก รวมถึง
มีอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มากกว่าอาคารปกติ รวมถึงยังต้องคานึงถึงการรองรับแรงสั่นสะเทือนของระบบจ่าย
ไฟฟ้ าสารองด้วย นอกจากนี้ การออกแบบโครงสร้างกาแพงก็มีความสาคัญในการสร้ าง Data Center ซึ่ งต้อง
ออกแบบให้กาแพงมี ความหนากว่าปกติ เช่ น เป็ นกาแพงคอนกรี ต 2 ชั้น เพื่อช่ วยในการป้ องกันความร้ อน
ความชื้นจากภายนอก และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร เป็ นต้น

-

ระบบทาความเย็น : เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่ อง Server ที่มีความร้อนสู งจากการใช้งานตลอด 24 ชม. อาคาร
Data Center จะต้องมีระบบทาความเย็นที่มีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือสามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิให้อยูร่ ะดับที่
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เหมาะสมสาหรับเครื่ อง Server ที่ 22 องศาเซลเซียส หรื อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ทั้งนี้ อาจใช้ฉนวนกันความ
ร้อนจากภายนอก เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในได้ นอกจากนี้ Data Center บางแห่งจะทาการยกพื้นขึ้น
เพื่อเดินระบบปรับอากาศไว้ใต้พ้นื หรื อการทาความเย็นที่ให้ลมเย็นจากพื้นสู่เพดาน
-

ระบบพลังงานสารอง : Data Center จะต้องมีระบบไฟฟ้าหรื อพลังงานสารอง เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า จาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้ต่อเนื่ องและจ่ายไฟชดเชยเมื่ อเกิดปั ญหาไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากหรื อไฟเกิน ดังนั้นการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Data Center จะต้องมีส่วนของระบบพลังงานสารองเพื่อให้เครื่ อง Server สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา ระบบไฟฟ้าสารองมีหลายแบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสารอง
จาก Battery (UPS Power Supply) ระบบการปั่ นไฟสารองจากน้ ามัน (Generator) และหม้อแปลงไฟฟ้าประเภท
Dry Type ซึ่ งใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้ าที่รับมาให้เข้ากับการใช้งานในศูนย์ Data Center เป็ นต้น โดยทัว่ ไป
Data Center จะมีระบบไฟฟ้าสารองมากกว่า 1 เครื่ อง เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

-

ระบบการรักษาความปลอดภัย : อาคาร Data Center จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกัน
การเกิ ดอุบตั ิเหตุต่างๆ ภายในอาคารจากการที่มีวสั ดุอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ คส์ จานวนมาก เช่ น ระบบดับเพลิง
(สาหรั บ Data Center ควรจะใช้สารดับเพลิ งที่ เป็ นสารไม่นาไฟฟ้ า ไม่ทาลายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่
Pyrogen, NOVEC เป็ นต้น)นอกจากระบบดับเพลิ งแล้ว ยังต้องมี ระบบตรวจจับความร้ อนเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะ
สามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดจากอัคคีภยั รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออก Data Center
อย่างเข้มงวด
ตามมาตรฐานสากลของสถาบัน Uptime Institute สามารถแบ่ง Data Center ออกเป็ น 4 ระดับ (Tier) ได้ดงั นี้
Uptime Institute

Tier I

Tier II

Tier III

Tier IV

Redundancy

N

N+1

Distribution Paths

1

1

N+1
1 Active
1 Passive

N After any Failure
2 Simultaneously
Active

NO

NO

YES

YES

NO
NO
Load Density
Dependent

NO
NO
Load Density
Dependent

NO
NO
Load Density
Dependent

YES
YES

Concurrently
Maintainable
Fault Tolerance
Compartmentalization
Continuous Cooling

Class A

ที่มา: มาตรฐาน Uptime Institute
Tier I: Basic Capacity (Data Center ที่ มีองค์ประกอบของงานระบบในระดับพื้น ฐาน) มี ระบบต่างๆ เช่ น
ระบบจ่ายไฟฟ้า, ระบบส่ งน้ าเย็น, ระบบปรับอากาศ เป็ นต้น เพียงพอสาหรับการรองรับ Data Center ทั้งระบบ
แต่ไม่มีอุปกรณ์สารอง (Redundancy) โดยในระดับ Tier I ยอมให้ระบบไม่สามารถให้บริ การได้ตามปกติ หรื อมี
Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.671% หรื อที่ 28.817 ชัว่ โมงต่อปี
Tier II: Redundant Capacity Components เป็ น Data Center ที่ มี ร ะบบการท างานพื้ น ฐานจาก Tier I แต่ มี
อุปกรณ์ชุดสารองในระบบที่ สาคัญ ได้แก่ ระบบพลังงานสารอง (UPS และ Generator) ระบบที่เกี่ยวกับการ
Cooling เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ IT ภายใน Data Center (ระบบมีชุดสารองแบบ N+1 (+1
หมายถึงมีระบบสารองไว้รองรับ)) โดยในระดับ Tier II ยอมให้มี SLA ที่ 99.741% หรื อที่ 22.688 ชัว่ โมงต่อปี
Tier III: Concurrently Maintainable เป็ น Data Center ที่ มีระบบการทางานพื้นฐานจาก Tier I และ Tier II
โดยที่ ย งั คงสามารถท างานอยู่ ไ ด้ใ นขณะที่ มี ก ารจัด การซ่ อ มบ ารุ ง หรื อ เปลี่ ย นทดแทนในส่ ว นที่ ต้อ งการ
(Concurrently Maintainable) และมี ร ะบบส่ งไฟฟ้ าที่ แยกอิ สระออกจากกัน (Distribution Paths) ช่ วยให้ การ
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บารุ งรักษาระบบไฟฟ้าทาได้โดยไม่ตอ้ งปิ ดระบบทั้งหมด โดยในระดับ Tier III ยอมให้มี SLA ที่ 99.982% หรื อ
ที่ 1.5768 ชัว่ โมงต่อปี
Tier IV: Fault Tolerance ระบบการทางานที่ มีพ้ืนฐานจาก Tier III ที่ ยงั คงสามารถทางานอยู่ได้เมื่ อมี ความ
ผิดพลาดเกิ ดขึ้น เนื่ องจากอุปกรณ์ ท้ งั หมดในระบบจะมี การสารองอุปกรณ์ ไว้แบบ N after failure (หมายถึง
จะต้องมีอุปกรณ์สารองตลอด โดยระบบจะไม่หยุดทางานในทุกกรณี ) และมีการแบ่งพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มี
ความสาคัญกับระบบออกเป็ นสัดส่ วน (Compartmentalization) ส่ งผลให้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้อุปกรณ์ ชิ้น
หนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ จะยังคงมีอุปกรณ์สารองอยู่เสมอ เช่น กรณี เกิดเพลิงไหม้ในระบบสายไฟฟ้าจากหม้อ
แปลงไฟฟ้าไปยังระบบ UPS Data Center จะยังคงทางานอยูไ่ ด้ เนื่องจากยังมีสายไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งอยูใ่ นส่ วนกั้น
แยก โดยในระดับ Tier IV ยอมให้มี SLA ที่ 99.995% หรื อที่ 26.28 นาทีต่อปี
โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ การออกแบบและก่ อสร้ าง Data Center ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็ น Data Center
ตั้งแต่ระดับ Tier I จนถึงระดับ Tier IV ทั้งนี้สามารถสรุ ปขอบเขตการทางานของบริ ษทั ฯ ในการก่อสร้าง Data Center ได้ตาม
แผนภาพด้านล่าง
สารวจพื้นที่และออกแบบ
โครงสร้าง Data Center ตาม
ความต้องการของลูกค้า

ทดสอบอุปกรณ์
แต่ละประเภท

ก่อสร้างโครงสร้าง Data
Center ตามแบบที่วางไว้

วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์
ภายใน Data Center

ทดสอบคุณภาพของระบบ
และส่งมอบงาน

รับประกันผลงานพร้อม
บารุ งรักษา

โดยในส่ วนของการปรั บปรุ งพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็ น Data Center หรื อห้อง Data Center มี ข้ นั ตอนการทางาน
ใกล้เคียงกับงานก่อสร้าง Data Center ตามแผนภาพข้างต้น แต่จะแตกต่างที่การให้บริ การปรับปรุ งพื้นที่อาคารให้เป็ นศูนย์ Data
Center ไม่ตอ้ งทาการก่อสร้างโครงสร้าง Data Center ใหม่ และต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การรับน้ าหนักของพื้นที่
อาคาร รวมถึงการวางระบบต่างๆ ไม่ให้กระทบกับระบบภายที่มีอยูใ่ นพื้นที่อาคารเดิม เป็ นต้น
ตัวอย่างผลงานการก่อสร้ าง และ/หรื อปรับปรุงอาคาร Data Center ที่ผ่านมา
- โครงการ SYMPHONY Cable Landing Station (Rayong)
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาตามสัญญา : 5 มกราคม 2558 – 2 สิ งหาคม 2558
มูลค่าสัญญา : 95 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ า 3 ชั้น และอาคารกาลัง 2 ชั้นพร้อมงานระบบ ในอาคาร
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-

โครงการก่อสร้ างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (ธัญบุรี) True MSC TYB
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
มูลค่าสัญญา : 431.5 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม 5 ชั้น พร้อมงานระบบในอาคาร

-

โครงการ ICONSIAM DATA CENTER
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา : 37.84 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุ งพื้นที่อาคารศูนย์การค้า Icon Siam เป็ น Data Center

2 งานก่อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นงานที่เป็ นการวางและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
ทั้งระบบการสื่ อสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็ นต้น เพื่อให้การทางานของทุกระบบมีความ
เชื่อมต่อและประสานกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ การครอบคลุมตั้งแต่ข้นั ตอนการออกแบบ การวางระบบ การ
ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ภายในโครงการ
ตัวอย่างผลงานก่อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ผ่านมา
- โครงการการจัดให้ มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation
(USO)) (Phase 1)
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาตามสัญญา : 28 กันยายน 2560 – 27 กันยายน 2561
มูลค่าสัญญา (ส่วนของบริ ษทั ฯ) : 1,161.90 ล้านบาท (มูลค่างานปัจจุบนั คงเหลือ 1,041.99 ล้านบาท)
ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั และการลดความเหลื่อม
ล้ าการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(กสทช.) จึ งได้จัดตั้งโครงการการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึ งและบริ การเพื่อสังคม (Universal Service
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Obligation หรื อ USO) ซึ่ งให้ ค วามส าคัญ ในการเข้า ถึ ง บริ การโทรคมนาคมทางด้า นเสี ย ง ( Voice Service) และข้อ มู ล
(Broadband Internet Service) ของผูค้ นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จานวน 3,920 หมู่บา้ น โดยกาหนดนโยบายใน
การจัดให้มีบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเข้าถึงทุกหมู่บา้ น และการขยายขอบเขตสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่ยงั ขาด
แคลนสัญญาณหรื อยังไม่ทวั่ ถึง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์ เน็ตโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ USO Net” ซึ่ ง
โครงการ USO มี เป้ าหมายเพื่อสร้ างความเท่าเที ยมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึ ง ทั้ง
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ ีรายได้น้อย และผูพ้ ิการในการเข้าถึงบริ การโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ซึ่ งไม่มี
ระบบโทรคมนาคมเข้าถึงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
การจาแนกพื้นที่เป้าหมาย

โครงการ USO (Phase 1) กสทช. ได้เปิ ดให้ผปู ้ ระกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็ นของตัวเองเข้าร่ วมประมูล
โดยสรุ ปผลการประมูลเป็ นดังนี้
ผู้ชนะการประมูล
กลุ่มบริ ษทั TRUE
กลุ่มบริ ษทั TOT
กลุ่มบริ ษทั ITEL
กลุ่มบริ ษทั CAT

Broadband Internet Service
ภาคเหนือโซน 1
ภาคเหนือโซน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง - ใต้
-

Mobile Service
ภาคเหนือโซน 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือโซน 1
ภาคกลาง - ใต้
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พื้นที่ภาคเหนือโซน 1 ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่ , แม่ฮ่องสอน, ลาปาง ,ลาพูน
พื้นที่ภาคเหนือโซน 2 ประกอบด้วย
จังหวัดอุตรดิตถ์, นครสวรรค์, อุทยั ธานี, กาแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสี มา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร,
ร้อยเอ็ด, เลย, ศรี สะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองบัวลาภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี
พื้นที่ภาคกลาง - ใต้ ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตรัง, นครศรี ธรรมราช,
ประจวบคีรีขนั ธ์, ปราจีนบุรี, พังงา, พัทลุง, เพชรบุรี, ระนอง, ลพบุรี, สตูล, สงขลา, สระแก้ว,
สุพรรณบุรี,
สุราษฎร์ธานี ,นราธิวาส, ยะลา

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันทาสัญญา Consortium เพื่อเข้าประมูลงานโครงการ USO (Phase 1)
จากกลุ่มบริ ษทั TRUE ในฐานะ Sub Contractor โดยได้รับงานดังนี้
1. การจัดให้มีบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ภาคเหนือโซน 1
- งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม (USO Net) จานวน 206 อาคาร
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง จานวน 1,255 แห่ง
2. การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในพื้นที่ภาคเหนือโซน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริ การสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 2,176 แห่ง
แผนภาพสรุ ปขอบเขตงานของบริ ษทั ฯ ในโครงการ USO (Phase 1)
USO (Phase 1)

-

Broadband Inernet Service (
USO Net

1)

Mobile Service (

2

)

WIFI

-

-

WIFI

INFRA

AIT

AIT

INFRA

USO Net
-

WIFI

Cons ortium (AI Consortium)
Broa dband Internet Service

AIT

INFRA

Cons ortium (AI Consortium)
Mobi l e Service

AIT

INFRA

สรุปขอบเขตงานแต่ ละส่ วนได้ ดังนี้
1. การจัดให้มีบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง (Broadband Internet Service)
- งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์ เน็ตโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม (USO Net) เป็ นการก่อสร้างอาคารคอนกรี ตสู ง 1 ชั้น
พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 96 ตารางเมตร โดยภายในอาคารประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ สาหรั บการใช้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
สาหรับชุมชน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ า และห้องเก็บของ
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- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง เป็ นการเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคม
จากระบบโครงข่ายหลักของผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเข้ามาที่หมู่บา้ นในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI (Internet) ที่ติดตั้งไว้
ตามจุดที่สาคัญในหมู่บา้ นนั้นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.), โรงเรี ยน และบริ เวณจุดศูนย์กลางของ
หมู่บา้ น รวมถึงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สาหรับบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทั้งนี้ในกรณี ที่หมู่บา้ นไม่ได้
อยู่ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกับจุดกระจายสัญญาณและไม่สามารถทาการเดิ นสายสัญญาณได้ ทางบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการติดตั้ง
เครื่ องรับสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมภายในหมู่บา้ น เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI

2. การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริ การสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นการเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคมจาก
ระบบโครงข่ายหลักของผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเข้ามาที่หมู่บา้ นในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถ
ติดต่อสื่ อสารภายในหมู่บา้ นได้
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- โครงการจัดซื้อพร้ อมติดตั้งโครงข่ าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาตามสัญญา : 6 กุมภาพันธ์ 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าสัญญา : 20 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ติดตั้งโครงข่าย IP Access Network ณ สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคใต้

- โครงการติดตั้งระบบบริ การภายในสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริ ญ รถไฟฟ้าสายสี น้ าเงิน
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าสัญญา : 8 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ติดตั้งระบบสื่ อสารและอุปกรณ์งานระบบบริ การภายในสถานี
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2.2.2

ธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน และโครงข่ ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure)
โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สิ่ งก่อสร้างที่ช่วยให้เครื อข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้งาน เช่น เสาสัญญาณ ชุมสาย สายใยแก้วนาแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) เป็ นต้น โดย
โครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุป กรณ์ของตัวเอง เช่น โทรศัพท์พ้ืนฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ โมเด็มอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งการออกแบบและก่อสร้างจาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ธุรกิจ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้ดงั นี้

1. งานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณโทรคมนาคม
บริ ษ ัทฯ ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้งเสาส่ งสั ญญาณเพื่ อ กระจายสั ญ ญาณโทรคมนาคม ให้ กับ ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
(Operator) ในประเทศไทย เช่น กลุ่มบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (กลุ่มบริ ษทั TRUE) และกลุ่มบริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) (กลุ่มบริ ษทั TOT) เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงานผ่านจากผูร้ ับเหมาหลัก
(Main Contractor) ได้แก่ บริ ษทั ไวร์ เออร์ แอนด์ ไวร์ เลส จากัด(W&W) และ บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ น
ต้น จากนั้นบริ ษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อยเป็ นผูด้ าเนินการติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแลและควบคุมการติดตั้ง
ตลอดระยะเวลาเพื่อให้งานมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่ผวู ้ ่าจ้างตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ขอบเขตการให้บริ การของ
บริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
ผูว้ ่าจ้างกาหนดจุดติดตัง้
เสาสัญญาณ,ประเภทเสา
สัญญาณ รวมถึง
จัดเตรียมใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ สารวจจุดติดตัง้
เสาสัญญาณตาม
แผนงานผูว้ ่าจ้าง และปรับ
พืน้ ที่สาหรับการติดตัง้ เสา
สัญญาณ

ติดตัง้ เสาสัญญาณและ
ระบบไฟฟ้า

ส่งมอบเสาสัญญาณ
พร้อมใช้งาน

รู ปแบบหลักของเสาส่งสัญญาณแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
Guyed Mast Tower นิยมติดตั้งบนพื้นดิน เป็ นเสาส่ งสัญญาณที่มี 3 ขาหรื อ 4 ขา ไม่สามารถทรงตัวเองได้จาเป็ นต้องมี
ลวดสลิงยึด ซึ่งเป็ นเสาส่งสัญญาณที่มีความสู งตั้งแต่ 35 - 60 เมตร

Self-Support Tower นิ ยมติ ดตั้งบนพื้นดิ น เป็ นเสาส่ งสัญญาณที่ มี 3 ขาหรื อ 4 ขา สามารถทรงตัวได้ โดยไม่ต้องมี
ลวดสลิงยึด ซึ่งเป็ นเสาส่งสัญญาณที่มีความสู งตั้งแต่ 35 - 120 เมตร
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Roof Top Pipe นิ ยมติดตั้งบนอาคาร เป็ นเสาส่ งสัญญาณขนาดเล็ก ซึ่ งเป็ นเสาส่ งสัญญาณที่มีความสู งตั้งแต่ 10 – 20
เมตร มีลวดสลิงเป็ นตัวยึด เพื่อช่วยลดการสัน่ ไหวของเสาเมื่อเกิดแรงลม

ตัวอย่างงานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณที่ผ่านมา
- โครงการ TUC new site and upgrade
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 10 มิถุนายน 2561 – 9 มิถุนายน 2562
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 25 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Guyed Mast Tower, Self-Support Tower, Roof
Top Pipe ในโครงการ TUC New Site and Upgrade ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ลาพูน, นครสวรรค์, ตาก, กาแพงเพชร
, สุ โขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุ รินทร์

- โครงการ CAT Collocate Tower
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 3 มกราคม 2561 – 2 มกราคม 2564
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 175 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : ติดตั้งเสาส่ งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ประเภท Self-Support Tower, Mono Pole Tower ใน
โครงการ CAT Collocate Tower ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

จังหวัด
พิษณุโลก, ลาปาง, เชียงใหม่, ตาก, สุ โขทัย, พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน
สุ พรรณบุรี
ชัยภูมิ, นครราชสี มา, อุบลราชธานี, เลย
ระยอง, จันทบุรี, เพชรบุรี
ราชบุรี, กาญจนบุรี
กระบี่, พังงา
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2. งานติดตั้งระบบโครงข่ ายสาย
ระบบโครงข่ายสาย เป็ นระบบการติดต่อสื่ อสารโดยการรับส่ งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็ นสายสัญญาณ เช่น สายเคเบิล
ใยแก้วนาแสง (Optic Fiber) และสายทองแดง (Copper) โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ การติดตั้งระบบโครงข่ายสาย ตั้งแต่การสารวจ
ออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ งจะเชื่อมต่อ
สายสัญญาณจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ได้แก่ เสาสัญญาณ หรื อสถานี ตน้ ทาง หรื อชุมสาย หรื อ Node เป็ นต้น งานติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายของบริ ษทั ฯ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ เป็ นงานเดินสายสัญญาณไปตามเสาไฟฟ้ า มีขอ้ ดีคือติดตั้งและ
ซ่ อมแซมได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้ อาจรบกวนทัศนี ยภาพ มี ความเสี่ ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิ ดขึ้นกับเสาไฟฟ้ า และอาจเกิ ด
อันตรายได้ง่าย
2) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน เป็ นการติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดินช่วยรักษาสภาพภูมิทศั น์ให้สวยงาม
และปลอดภัยกว่าแบบขึงในอากาศ แต่จะหาจุดบกพร่ องและซ่ อมแซมได้ยากกว่า โดยอาจติดตั้งสายสัญญาณในอุโมงค์ ราง
หรื อท่อ
ทั้งนี้ สรุปขอบเขตการให้ บริการงานติดตั้งระบบโครงข่ ายสายของบริษัทฯ ได้ ดังนี้
1. สารวจพื้นที่ และวางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
กรณี งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูก้ าหนดจุดต้นทางและปลายทางการติดตั้ง
สายสัญญาณ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะดาเนินการออกแบบและวางแผนการเดินสาย เริ่ มจากการสารวจพื้นที่โดยใช้ Google Earth ในการ
สารวจเบื้องต้นประกอบกับการลงสารวจพื้นที่จริ ง เพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ มีเสาตั้งอยู่หรื อไม่ ซึ่ ง
หากมีเสาตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูด้ าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อ กสทช. เป็ นต้น เพื่อขอพาดสายผ่านเสาต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณี ที่เส้นทางการเดินสาย
ไม่มีเสาตั้งอยู่ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มแผนงานในการสร้างเสาคอนกรี ตขนาดเล็กเพื่อใช้เป็ นที่พาดสาย โดยผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูด้ าเนินการ
ขอใบอนุ ญาตการก่อสร้ างเสาคอนกรี ต จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค หรื อ กรมทางหลวง เป็ นต้น
หลังจากวางแผนเส้นทางการเดินสายครบถ้วนแล้ว บริ ษทั ฯ จะนาเสนอแผนการเดินสายดังกล่าวเพื่อให้ผวู ้ ่าจ้างอนุมตั ิ
กรณี งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน : บริ ษทั ฯ วางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตามระบบอุโมงค์ ราง
หรื อท่อที่มีอยูเ่ ดิม และนาเสนอแผนให้ผูว้ ่าจ้างอนุมตั ิ
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย / อุปกรณ์โทรคมนาคม
เมื่อยืนยันเส้นทางและรู ปแบบการติดตั้งแล้ว บริ ษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงเพื่อให้เป็ นผูด้ าเนิ นการ ติดตั้ง
สายสัญญาณตามแผนการเดินสายที่ได้รับอนุมตั ิจากผูว้ ่าจ้าง โดยมีวิศวกรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ วบคุม คุณภาพการติดตั้งตลอด
ระยะเวลา ทั้งนี้ผวู ้ ่าจ้างจะเป็ นผูจ้ ดั หาสายสัญญาณให้บริ ษทั ฯ ใช้ในการติดตั้ง
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3. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายและเชื่อมต่อสายสัญญาณ
หลังจากทาการเดิ นสายสัญญาณตามเส้นทางที่ วางไว้ บริ ษทั ฯ จะทาการเชื่ อมต่อสายสัญญาณระหว่างเสา
สัญญาณ หรื อสถานีฐาน หรื อชุมสาย หรื อ Node ตามที่กาหนดไว้ตามแผน และทาการทดสอบสัญญาณ ก่อนนาส่งมอบงานแก่
ผูว้ ่าจ้างต่อไป
ตัวอย่างการติดตั้งระบบโครงข่ ายสายที่ผ่านมา
- โครงการ UPC DEN
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 กันยายน 2560 – 31 สิ งหาคม 2562
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 200 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : สารวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคม ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลาปาง, ลาพูน
- ภาคกลาง จังหวัดพิษณุโลก, นครสวรรค์, นครปฐม, สมุทรสาคร

- งานติดตั้งสายไฟฟ้าลงดิน สาหรับโครงการของ NIRVANA
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 27 พฤศจิกายน 2561 – 26 พฤศจิกายน 2565
มูลค่าสัญญา : 18.85 ล้านบาท
ลัก ษณะโครงการ : งานติ ด ตั้ง High Voltage System: หม้อ แปลงขนาด 1000 kVA, Ring Main unit และสาย
ไฟฟ้ าแรงสู ง, งานติ ดตั้ง Low Voltage System: บ่อพักและเดิ นสายไฟฟ้ าใต้ดิน, งาน Optical
Fiber Cable: เดินสาย OFC ใต้ดิน, งานไฟส่องสว่างริ มทางและงานกล้องวงจรปิ ดทั้งโครงการ

2.2.3

ธุรกิจงานซ่ อมบารุงและบริการ (Maintenance and Service)
นอกเหนือจากการให้บริ การก่อสร้างโครงการใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้บริ การบารุ งรักษาโครงการใน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม การให้บริ การจะมีทีมวิศวกรของบริ ษทั ฯ เป็ น ผูใ้ ห้บริ การซ่อม
บารุ งเป็ นหลัก และอาจมีการว่าจ้างผูใ้ ห้บริ การอื่นในส่ วนของการบารุ งรักษาอุปกรณ์บางประเภทที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน (Specialist) ของอุปกรณ์น้ นั ๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง (High Voltage) เป็ นต้น
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การรับงานของบริ ษทั ฯ ส่วนมากจะเป็ นงานบารุ งรักษาที่ต่อเนื่องมาจากการรับประกันผลงานของโครงการที่บริ ษทั ฯ
เป็ นผูด้ าเนินการ ปกติจะมีช่วงระยะเวลารับประกันผลงานที่ 1 - 3 ปี โดยหลังจากครบระยะเวลารับประกันผลงานแล้ว บริ ษทั ฯ
จะน าเสนอบริ ก ารซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาโครงการต่ อ ผูว้ ่ า จ้า งให้ พิ จ ารณา และเพื่ อ เป็ นการให้ บ ริ ก ารอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้
นอกเหนือจากงานข้างต้น ฝ่ ายขายของบริ ษทั ฯ จะทาการติดต่อกับลูกค้าใหม่เพื่อนาเสนอการให้บริ การบารุ งรัก ษาโครงการอื่น
ที่เป็ นโครงการลักษณะเดียวกันกับบริ การของบริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การตั้งแต่แรก โดยงานให้บริ การบารุ งรักษา
มีลกั ษณะงานเป็ นงานที่มีรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่ งสามารถสรุ ปรู ปแบบการให้บริ การบารุ งรักษาของบริ ษทั ฯ
ได้ดงั นี้
1. การให้ บริการบารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM)
การให้บริ การบารุ งรักษาแบบ PM เป็ นการให้บริ การเข้าตรวจสอบระบบต่างๆ ที่กาหนดตามจานวนและระยะเวลาที่
ตกลงกันเพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายของระบบ สรุ ปขั้นตอนการให้บริ การได้ดงั นี้
- การวางแผนการเข้าบริ การบารุ งรักษาตามวาระ
บริ ษทั ฯ จะทาการสารวจโครงการที่จะให้บริ การ เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสภาพและบารุ งรักษาโครงการตามวาระ
และจัดทา Check List เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระ โดยปกติจะมีความถี่ในการเข้าตรวจอยูท่ ี่ 1 ครั้ง
ต่อไตรมาส
- การเข้าตรวจสภาพ และบารุ งรักษาโครงการ
เมื่อถึงรอบการเข้าบริ การบารุ งรักษา บริ ษทั ฯ จะเข้าตรวจวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตาม Check list ที่ได้วาง
แผนการตรวจไว้ และหากพบส่ วนที่ชารุ ดจะดาเนินการซ่อมแซมทันทีโดยหากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรื อใช้อะไหล่ในการ
ซ่ อมแซมบริ ษทั ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในส่ วนอะไหล่ดงั กล่าวต่อผูว้ ่าจ้างเพื่อขออนุมตั ิการดาเนิ นการก่อนที่จะทาการซ่ อมแซม
ดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ทีมงานเข้าไปตรวจตามแผนที่กาหนดไว้ จะมีการจัดทารายงานสรุ ปการตรวจสอบและการซ่ อมแซม
นาเสนอต่อผูว้ ่าจ้าง
2. การให้ บริการบารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM)
การให้บริ การบารุ งรักษาแบบ CM เป็ นการให้บริ การบารุ งรักษาแบบการเข้าไปซ่อมแซมเป็ นครั้งคราวตามที่ลูกค้า /
ผูว้ ่าจ้าง ต้องการบารุ งรักษา สรุ ปขั้นตอนการให้บริ การได้ดงั นี้
- รับแจ้งจากลูกค้า / ผูว้ ่าจ้าง
บริ ษทั ฯ มีทีม Call Center ประจาตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า / ผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งทีม Call
Center ประกอบไปด้วยทีมวิศวกรจะทาหน้าที่แก้ไขปั ญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า / ผูว้ ่าจ้าง รวมถึ งการนัดหมาย เพื่อเข้า
ซ่อมแซมต่อไป
- เข้าปฏิบตั ิงานให้บริ การซ่อมแซม
ทีมวิศวกรของบริ ษทั ฯ จะทาการตรวจสอบและหากต้องมีการซ่อมแซม บริ ษทั ฯ จะนาส่งใบเสนอราคาซ่อมแซม
เพื่อให้ลูกค้า / ผูว้ ่าจ้าง อนุมตั ิก่อนดาเนินการ ภายหลังจากทาการซ่อมแซมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทาเอกสารส่งมอบงานให้แก่
ลูกค้า เพื่อทาการวางบิลเรี ยกเก็บเงินต่อไป
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ตัวอย่างงานซ่ อมบารุงและบริการที่ผ่านมา
- โครงการตรวจซ่ อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ โครงข่ ายระบบสื่ อสาร DWDM และ IP-Core Network การไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH)
ระยะเวลาตามใบสั่งซื้อ : 29 ธันวาคม 2560 – 28 ธันวาคม 2563
มูลค่าใบสั่งซื้อ : ประมาณ 5 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : งานตรวจสอบและซ่อมบารุ งรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่ อสาร DWDM และ IP-Core Network
แบบ PM และ CM

- งานบารุ งรั กษาโครงการจัดให้ มีสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ชายขอบ
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสานักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO
(Phase 1))
ชื่อลูกค้า : บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์ เลส จากัด
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2567
มูลค่าสัญญา : 317.40 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ : บริ การบารุ งรักษาศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อให้บริ การ
อินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง, อุปกรณ์เพื่อให้บริ การสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
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2.3 การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็ นผูร้ ับเหมาหลัก และกลุ่มที่เป็ นเจ้าของโครงการ
โดยตรง ลักษณะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็ นดังนี้
1) กลุ่มผูร้ ับเหมาหลัก
กลุ่ ม ลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ จะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการออกแบบ และรั บ เหมาวางระบบโครงข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ระบบโทรคมนาคม, ระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และให้บริ การก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลหรื อ
Data Center ซึ่ งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เป็ นองค์ประกอบของระบบดังกล่าวเพื่อดาเนิ นการลักษณะโครงสร้างแบบ
เบ็ดเสร็ จ หรื อ Turnkey Project โดยลูกค้ากลุ่มนี้ จะว่าจ้างบริ ษทั ฯ ในฐานะผูร้ ั บเหมาช่ วงเพื่อให้ดาเนิ นการออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการ ซึ่ งบางโครงการจะรวมไปถึงการให้บริ การ
ซ่อมบารุ งรักษาด้วย
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมีท้งั ที่เป็ นบริ ษทั จากัดและบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริ การแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีท้ งั ที่เป็ นโครงการที่มาจากการประมูลและการขายตรง ผูร้ ับเหมาหลักส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการที่มี
ศักยภาพในการขึ้นทะเบียนผูค้ า้ กับผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคม ทั้งนี้ หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มผูร้ ับเหมาหลักนี้
จะว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงให้ดาเนินการในส่ วนต่างๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสามารถดาเนินการแล้วเสร็ จทันกาหนด
ระยะเวลา กลุ่มผูร้ ับเหมาหลักจะต้องสรรหาผูร้ ับช่ วงเหมาที่มีทีมงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, มีความเชี่ ยวชาญ และ
สามารถส่ งมอบงานให้ทนั กาหนดเวลา ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูร้ ับเหมาช่วงที่เป็ นที่รู้จกั กันดีในกลุ่มผูร้ ับเหมาหลักใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่ผ่านมางานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นงานที่ได้รั บการว่าจ้าง
จากผูร้ ับเหมาหลักเพื่อดาเนินการต่อ
ทั้งนี้ โครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรื อเป็ นโครงการภาครัฐ มักจะมีขอ้ กาหนดของผูว้ ่าจ้าง (Term of Reference: TOR)
ระบุคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา บางครั้งจะมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิ์ เสนอราคา เช่น กาหนดให้ตอ้ งเป็ น
ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรื อกาหนดต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าร่ วมเสนอราคาในโครงการที่มีการกาหนด TOR แบบดังกล่าวได้ จึง
ต้องประมูลงานหรื อรับงานต่อจากผูร้ ับเหมาหลักแทน
ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มผูร้ ับเหมาหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (AIT),
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด (W&W), บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH), บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่
แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส์ จากัด (มหาชน) (ICN) เป็ นต้น
2) กลุ่มเจ้าของโครงการ
ลูกค้าที่มีความต้องการให้ดาเนิ นการก่อสร้าง/วางระบบที่เกี่ ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
สาหรับหน่วยงานหรื อภายในองค์กรของตนเอง จึงเปิ ดให้ผใู ้ ห้บริ การในด้านดังกล่าวนาเสนอบริ การได้โดยตรง ซึ่งบริ ษทั
ฯ ก็สามารถเข้าร่ วมประมูลงานหรื อนาเสนอการให้บริ การต่อลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผ่านมางานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ากลุ่มนี้
จะเป็ นงานที่มีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากในการประมูลหรื อนาเสนองานสาหรับโครงการที่มีมูลค่าสู งโดยเฉพาะโครงการ
ภาครัฐมักจะมีผูร้ ับเหมาหลักที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดที่สามารถเข้าร่ วมเสนอราคาได้ ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเจ้าของ
โครงการโดยตรงของบริ ษทั ฯ จะมีต้ งั แต่บริ ษทั เอกชนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น
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บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (SYMC), บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT), บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริ ษทั เนอวานา พระราม 9 จากัด เป็ นต้น
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ มี ท้ งั ที่ เป็ นผูร้ ับเหมาหลัก ซึ่ งรั บงานจากผูใ้ ห้บริ การระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ท้ งั ภาครัฐและเอกชน และเจ้าของโครงการโดยตรง ช่องทางในการให้บริ การของ
บริ ษทั ฯ จึงมี 2 ช่องทางดังนี้
1) การให้บริ การผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
จากการที่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จการให้บริ การก่ อ สร้ างศูนย์ข้อ มูล , การวางระบบ/ติ ดตั้ง ระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เทคโนโลยี ส ารสนเทศและโทรคมนาคมมาเป็ นเวลานาน ประกอบกับ บริ ษ ัท ฯ ได้ร่ ว มงานกับ
ผูป้ ระกอบการ ผูร้ ับเหมาหลักในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานที่เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ทาให้
บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่เป็ นผูร้ ับเหมาหลักหลายราย และให้ความไว้วางใจในการว่าจ้างให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับเหมา
ช่ วงในการดาเนิ นการก่ อ สร้ าง วางระบบ ติ ดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึ งการซ่ อมบ ารุ งรั กษาโครงการต่างๆ โดยตัวอย่า ง
พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ AIT, W&W, ICN และ FORTH เป็ นต้น การรับงานผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ มีท้ งั ที่
เป็ นการประกวดราคา ประมูลงาน และการนาเสนอราคาและบริ การแบบปกติ
2) การให้บริ การแก่ลูกค้าโดยตรง
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายขายที่จะทาหน้าที่ในการหาลูกค้าใหม่เพื่อนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรื อนาเสนอการให้บริ การ
ใหม่หรื อการบริ การต่อเนื่องจากบริ การเดิมให้แก่ลูกค้าเดิมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ฝ่ายขายของบริ ษทั ฯ จะติดตามประกาศจัดซื้ อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทาการเตรี ยมเข้าประกวดราคาสาหรับงานที่บริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติและสามารถให้บริ การได้
หรื อสาหรับบริ ษทั เอกชน ฝ่ ายขายของบริ ษทั ฯ จะคอยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อและฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึ งโครงการที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตหรื อคอยติดตามข่าวที่มีการประกาศสู่ สาธารณะ และจะ
นาเสนอการให้บริ การต่อลูกค้าดังกล่าวต่อไปตามวิธีการที่ลูกค้ากาหนด
ทั้งนี้ สาหรับงานที่ผ่านทางพันธมิตรธุรกิจและงานลูกค้าโดยตรง ถ้ามีกระบวนการประกวดราคา ทางบริ ษทั ฯ มีแนวทางที่จะ
เข้าร่ วมประกวดราคาโดยบริ ษทั ฯ เอง และแนวทางที่ร่วมกับผูป้ ระกอบการรายอื่นในลักษณะของคอนซอเตียมหรื อกิจการค้า
ร่ วม โดยการเข้าร่ วมประกวดราคาโครงการที่ใช้ แนวทางคอนซอเตียม จะมีการทาสัญญาคอนซอเตียมระหว่างบริ ษทั ฯ และผู ้
ร่ วมค้าอีกฝ่ าย ซึ่ งจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่ วม, กาหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย, กาหนด
ผูน้ ากลุ่ม (Leading Firm), การมอบอานาจให้กระทาการแทนในนามคอนซอเตียม และอายุและการสิ้นสุ ดของสัญญา ทั้งนี้ ใน
แต่ละโครงการที่เข้าร่ วมประกวดราคาแบบเป็ นคอนซอเตียม จะต้องมีการทาสัญญาคอนซอเตียมเฉพาะสาหรับแต่ละโครงการ
ที่ระบุในสัญญาเท่านั้น ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ เคยได้ทาสัญญาคอนซอเตียมร่ วมกับ AIT 3 ฉบับ เพื่อใช้ในการเข้ายื่นเสนอราคาต่อ
W&W เป็ นต้น
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จดั ทาแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีเป้ าหมายคือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่ ง
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หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ ความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายในระยะ 10 ปี ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริ การ
เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริ การผ่านสื่ อดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั และสื่ อดิจิทลั อย่างเท่าเทียม
เข้าถึงบริ การพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั และประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็ ว
สู งเสมือนเป็ นสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยคุ ดิจิทลั ด้วยการเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู ้และทักษะที่เหมาะสม
ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุดดิจิทลั
เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริ การของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดภูมิทศั น์ดิจิทลั ของไทย (Thailand Digital Landscape) ใน
ระยะเวลา 20 ปี ให้สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็ น 4 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 : Digital Foundation ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ช่วงแรกจะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมพื้นฐานด้านดิจิทลั ที่จาเป็ นสาหรับประเทศ โดยจะมี
โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งให้ครอบคลุมหมู่บา้ นทัว่ ประเทศ พร้ อมทั้งเตรี ยมการ
ลงทุนเพื่อให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็ วสู งเชื่ อมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพี ยงพอทั้งทาง
ภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ า
ระยะที่ 2 : Digital Thailand I: Inclusion ระยะเวลา 5 ปี ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่ วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทลั ตามแนวทางประชารัฐ โครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีโครงข่ายความเร็ วสู งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
เข้าถึ ง ทุ กหมู่ บ้าน และครอบคลุ ม ทั่ว ประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็ นศูน ย์ก ลางในการเชื่ อ มต่ อ และ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลในภูมิภาค ที่ มีศูนย์ขอ้ มูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมี ศูนย์ขอ้ มูลของผู ้
ให้บริ การข้อมูลรายใหญ่ที่สาคัญตั้งอยูใ่ นประเทศ นอกจากนี้มีโครงข่ายแพร่ สัญญาณภาพและกระจายเสี ยง
ระบบดิจิทลั ที่ครอบคลุมพื้นที่บริ การอย่างทัว่ ถึง
ระยะที่ 3 : Digital Thailand II: Full Transformation ระยะเวลา 10 ปี ประเทศไทยก้าวสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ที่ขบั เคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทลั ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ทัดเทียมประเทศ
พัฒนาแล้ว โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งกลายเป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐาน โครงข่ายแบบใช้สายเข้าถึง
ทุกบ้าน รองรั บการหลอมรวม (Convergence) มี บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่สามารถเข้าถึ งได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลามีโครงข่ายโทรคมนาคมหลักที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ รองรับปริ มาณความต้องการใช้งาน
ที่ เพิ่มขึ้นอย่างไม่จากัด ข้อมูลผูใ้ ช้ถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สามารถเข้าถึ งและ
โยกย้ายได้ตลอดเวลา
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ระยะที่ 4 : Global Digital Leadership ระยะเวลา 10-20 ปี ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยัง่ ยืน โครงสร้างพื้นฐานจะต้องมี
อินเทอร์ เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเสมือนปั จจัยที่ห้าใน
การใช้ชีวิตประจาวันและการดาเนินกิจกรรมทุกประเภท

จากแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้างต้น ทาให้ภาครัฐต้องตระหนักถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ของประเทศ โดยจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการเข้าถึง การใช้งานของประชาชน ภาคธุ รกิจ
และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การพัฒนาที่เป็ นไปได้จริ งในทางปฏิบตั ิ ในช่วงที่ผ่านมาเป็ นระยะที่ 1 Digital Foundation ซึ่ งภาครัฐ
ได้มีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั โดยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ TOT
ได้ดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายขยายโครงข่าย
ผ่านสื่ อ fiber optic ให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บา้ น นอกจากนี้ มีส่วนที่ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (สานักงาน กสทช.) ก็ไ ด้ด าเนิ นการโครงการจัดให้มีสัญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งในอีก 15,732 หมู่บา้ น และพื้นที่ชายขอบ (พื้นที่ห่างไกลมาก) อีกจานวน
3,920 หมู่ บ้านด้วย โดยจัด ให้มี จุด ให้บริ การอิน เทอร์ เน็ต แบบไร้ สายโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายกับผูใ้ ช้บริ การหมู่ บ้านละ 1 จุ ด
ให้บริ การที่ระดับความเร็ ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)
นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในปั จจุบนั ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
กาลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนสู่ เศรษฐกิจที่สร้างคุณค่า (Value-Based Economy) และมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovationdriven Economy) ตามแนวคิดการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเติบโตและพัฒนาได้อย่างสมดุลและ
ยัง่ ยืน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ โดยเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์ ด้านการพลังงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
ขึ้นอยู่กบั นโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายของผูใ้ ห้บริ การด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคมภาคเอกชน เช่น ผูใ้ ห้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต ด้วย ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ หลังจากที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่และได้รับ
ใบอนุญาตจากสานักงาน กสทช.แล้ว จะต้องเร่ งขยายโครงข่ายและเปิ ดให้บริ การเพื่อชิงความได้เปรี ยบทางการตลาดและการ
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เป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี งานการขยายโครงข่ายจะต้องว่าจ้างให้ผรู ้ ับเหมาหลักดาเนินการ และจะมีการว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงเพื่อ
ดาเนินการต่อเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ประกอบกับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประชาชน บริ ษทั องค์กรต่างๆ เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้มีความต้องการศูนย์ขอ้ มูลเพิม่ มาก
ขึ้น ทั้งในด้านจานวน ประสิ ทธิ ภาพ การใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูล จึงมีความจาเป็ นที่ผกู ้ ่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลจะต้องมี
ความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ เนื่ องจากในศูนย์ขอ้ มูลจะประกอบไปด้วยระบบงานหลายส่ วน เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ เป็ นต้น ศูนย์ขอ้ มูลในปั จจุบนั มีท้ งั ที่เป็ นอาคารแยกต่างหากสาหรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ มีความสาคัญ มี
ปริ มาณมาก และพร้อมใช้งานตลอดเวลา และที่เป็ นการปรับปรุ งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลขนาดเล็กใช้ภายใน
องค์กร
จากที่กล่าวมาข้างต้น แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว ยังคงมีความต้องการการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมถึงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อีกเป็ นจานวนมาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานการ
ให้บริ การส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตและแนวทางการทาธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะคอย
ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และรักษาสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรธุรกิจที่เป็ นผูร้ ับเหมาหลัก หรื อผูท้ ี่จะ
ร่ วมประมูลงานกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้งานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีต่อเนื่องในระยะยาวตามแผนพัฒนาดิจิทลั ข้างต้น
อุตสาหกรรมศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการระบุถึงศูนย์ขอ้ มูลอย่างชัดเจนในภูมิทศั น์ดิจิทลั ระยะที่ 2 โดยระบุว่า
ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค และมีศูนย์ขอ้ มูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุก
ภู มิ ภาค และมี ศู น ย์ข้อ มู ล ของผูใ้ ห้บ ริ การข้อ มู ล รายใหญ่ ที่ ส าคัญตั้ง อยู่ในประเทศ จากแผนดัง กล่ า วบริ ษ ัท ฯคาดว่ า จะมี
ผูป้ ระกอบการลงทุนก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลเพิ่มมากขึ้น จากทั้งทางภาครัฐและเอกชน และจะมีมาตรการส่ งเสริ มกิจการด้านศูนย์
ข้อมูลจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้มีมาตรการส่ งเสริ มกิจการด้าน cloud
service และ กิจการนิคมหรื อเขต Data Center ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขให้ได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 8 ปี โดย
ไม่จากัดวงเงิน ซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีผปู ้ ระกอบการกิจการดังกล่าวเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการประกอบธุ รกิจดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้นจากนโยบายส่งเสริ มการลงทุนดังกล่าว และจะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับงานด้านศูนย์ขอ้ มูลเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบนั ระบบการบริ หารจัดการและเก็บรักษาข้อมูลทางด้านสารสนเทศเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการดาเนินธุรกิจเกือบ
ทุ กขนาด ไม่ ว่าจะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ ที่ ต้อ งการบริ ห ารจัด การเครื อ ข่ ายสาขาจ านวนมาก เช่ น ธนาคาร ผูใ้ ห้ บ ริ การ
ระบบสื่ อสาร/อินเทอร์เน็ต บริ ษทั ธุรกิจน้ ามัน การไฟฟ้าฯ เป็ นต้น ต่างก็ตอ้ งมีการวางระบบจัดเก็บข้อมูลภายในและต้องมีศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ Data Center เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีอยูจ่ านวนมากและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อ
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) ซึ่ งศูนย์ขอ้ มูลมีท้ งั แบบที่ต้ งั อยู่ภายในองค์กร หรื อจัดหาพื้นที่ภายนอกที่มีผใู ้ ห้เช่าศูนย์
ข้อมูลเป็ นการเฉพาะก็ได้ซ่ ึ ง ปั จจุบนั มีหลายบริ ษทั หรื อองค์กรที่ปรับปรุ งพื้นที่ภายในทาเป็ นศูนย์ขอ้ มูลและมีแนวโน้มที่เพิ่ม
มากขึ้น เนื่ องจากผูป้ ระกอบการเล็งเห็นความสาคัญของการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการประมวลผลข้อมู ลเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยจะว่าจ้างผูร้ ับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ขอ้ มูลดาเนินการทาศูนย์ขอ้ มูลให้ตามความต้องการใช้
งานและนโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯเป็ นหนึ่งในผูเ้ ชี่ยวชาญในการทา
ศูนย์ขอ้ มูลไม่ว่าจะเป็ นภายในองค์กรหรื อแยกเป็ นอาคารต่างหาก นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการบางส่ วนจะเช่าศูนย์ขอ้ มูลกับผู ้
ให้บริ การศูนย์ขอ้ มูล ซึ่งผูใ้ ห้บริ การกลุ่มนี้จะต้องมีศูนย์ขอ้ มูลที่มีระบบหรื ออุปกรณ์ที่มีความเชื่อถือได้สูง มีความพร้อมในการ
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ใช้งาน (Availability) สู งสุ ดหรื อมีช่วงเวลาที่ตอ้ งหยุด (downtime) ต่าสุ ด สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย นอกจากนี้
ยังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูลของลูกค้าด้ วย ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการที่ทาศูนย์ขอ้ มูลให้
เช่าหลายราย ซึ่ งผูป้ ระกอบการดังกล่าวจาเป็ นต้องขยายศูนย์ขอ้ มูลให้มีมากขึ้น และมีหลายทาเล เพื่อรองรับความต้องการใช้
ศูนย์ขอ้ มูลของลูกค้าที่ตอ้ งการเช่า ดังนั้นจึงเป็ นช่องทางที่บริ ษทั ฯ จะสามารถให้บริ การสร้างศูนย์ขอ้ มูลให้กบั ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มนี้ได้อีกกลุ่มด้วย
นอกจากนี้ ในอนาคตบริ ษทั และองค์กรต่างๆ จะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (IoT) มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งหมายถึ งการเชื่ อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจาวันและอุปกรณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จไว้ด้วยกันผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้เข้ากับชีวิตประจาวันและการดาเนินธุรกิจ โดยในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ แล้ว เช่น
-

Smart Home (บ้านอัจฉริ ยะ) อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านมีการรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถรับคาสั่งการใช้งานผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงมีการประมวลผลสภาพแวดล้อมเพื่อนามาตัดสิ นใจในการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานด้านนี้ เช่น ระบบ Google Assistant ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศ เปิ ดปิ ดแสงไฟในบ้าน
และอุปกรณ์อื่นๆในบ้าน ผ่านการใช้เสี ยง โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึ งสามารถสั่งซื้ อของใช้ในบ้านผ่านอินเทอร์ เน็ตได้
ด้วย

-

Smart Watch (นาฬิกาอัจฉริ ยะ) ตัวอย่างเช่น นาฬิกาอัจฉริ ยะที่มีการติดตามการทากิจกรรมประจาวัน อัตราการเต้นของ
หัวใจ และข้อชี้วดั ด้านสุ ขภาพต่างๆ รวมถึงติดตามตาแหน่งของผูส้ วมใส่ ให้คาแนะนาด้านการเดินทาง และแจ้งเตือน
กาหนดการต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีการส่ งข้อมูลด้านสุ ขภาพของผูส้ วมใส่ ให้แอปพลิ เคชั่นในโทรศัพท์มือถื อเพื่อให้
คาแนะนาด้านสุ ขภาพและประกันชีวิตอีกด้วย

-

Smart Warehouse (คลังสิ นค้าอัจฉริ ยะ) คือการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์ เน็ตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการคลังสิ นค้า เช่น ระบบควบคุมสิ นค้าเข้าออกที่สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่มเติมได้เอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
การหยิบสิ นค้าที่ สามารถคานวณเส้ นทางที่ เหมาะสมที่ สุด ให้พนักงานและหุ่ นยนต์คลัง สิ นค้าทางานได้ประสาน
ประสิ ทธิภาพกันได้มากที่สุด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวมากขึ้นในอนาคตจะส่ งผลให้แต่ละองค์กรมีความจาเป็ นต้องติดตั้งศูนย์ขอ้ มูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดั งกล่าวซึ่ งบริ ษทั ฯ
คาดว่าบริ ษทั ฯ จะได้รับงานด้านศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมากขึ้นจากองค์กรที่ สนใจการประยุ ก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีดงั กล่าว
อุตสาหกรรมการสื่ อสารและโทรคมนาคม
สานักงาน กสทช. ได้ทาการสารวจดัชนี ช้ ี วดั ในกิ จการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งผูใ้ ช้บริ การสื่ อสารผ่าน
โทรศัพท์ประจาที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเคลื่อนที่และประจาที่ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้งาน
บริ การข้อมูลอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์เคลื่ อนที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้อุตสากรรมสื่ อสารและโทรคมนาคมมี การ
ขยายตัว ซึ่งจะนาไปสู่การลงทุนและพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านระบบสื่ อสารเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังคาดการณ์
ว่าผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2565 จะมีจานวน 147.28 ล้านเลขหมาย หรื อเพิ่มขึ้นจานวน 22.47 ล้านเลขหมายเมื่อเทียบกับปี
2561 ที่มีจานวน 124.81 ล้านเลขหมาย
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แผนภูมิแสดงการคาดการณ์แนวโน้มจานวนผูล้ งทะเบียนใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

%

หมายเหตุ : f เป็ นตัวเลขจากการคาดการณ์
ที่มา : รายงานดัชนีช้ ีวดั ในกิจการโทรคมนาคมประจาปี 2560-61 กสทช.

แผนภูมิแสดงจานวนผูล้ งทะเบียนใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเคลื่อนที่
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ผูล้ งทะเบียนให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่
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สัดส่วนต่อประชากร

หมายเหตุ : f เป็ นตัวเลขจากการคาดการณ์
ที่มา : รายงานดัชนีช้ ีวดั ในกิจการโทรคมนาคมประจาปี 2560-61 กสทช.

ส่ วนผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งประจาที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจาก 9.27 ล้านรายในปี 2561 เป็ น 14.40
ล้านรายในปี 2565 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.64 ต่อปี อันเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนจากการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วต่ามาเป็ นอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของระบบที่ดีข้ ึน และแนวโน้มของอัตราค่าบริ การที่
ลดลงจากการแข่งขันของผูใ้ ห้บริ การหลายราย
แผนภูมิแสดงจานวนผูล้ งทะเบียนใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งประจาที่
(%)
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ผูล้ งทะเบียนใช้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งประจาที่
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หมายเหตุ : f เป็ นตัวเลขจากการคาดการณ์
ที่มา : รายงานดัชนีช้ ีวดั ในกิจการโทรคมนาคมประจาปี 2560-61 กสทช.
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นอกเหนือจากการขยายตัวของผูใ้ ช้งาน ความต้องการใช้งานปริ มาณข้อมูลที่มากขึ้นเรื่ อยๆ ยังจะช่วยผลักดันให้มูลค่า
ตลาดบริ การสื่ อสารเติบโตขึ้น ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเคลื่อนที่และประจาที่เติบโตอย่างก้าว
กระโดดในช่วงปี 2557 - 2561 ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลของอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเคลื่อนที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 71.05 ต่อปี ในช่วง
ดังกล่าว โดยมีปริ มาณเฉลี่ย 12.67 Gb ต่อเลขหมายต่อเดือนในปี 2561 ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
แผนภูมิแสดงปริ มาณการใช้ขอ้ มูลของอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเคลื่อนที่ต่อเลขหมายต่อเดือน

หมายเหตุ : f เป็ นตัวเลขจากการคาดการณ์
ที่มา : รายงานดัชนีช้ ีวดั ในกิจการโทรคมนาคมประจาปี 2560-61 กสทช.

ด้านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งประจาที่มีปริ มาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์ เน็ตไปต่างประเทศ เติบโตจาก 1,240
Gbps เป็ น 7,233 Gbps ในปี 2561 ในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 55.41 ต่อปี และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อินเทอร์เน็ตภายในประเทศได้เติบโตจาก 2,038 Gbps เป็ น 6,235 Gbps ในปี 2561 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 32.25 ต่อปี
ซึ่งคาดว่าความต้องการใช้ขอ้ มูลจะยังเติบโตต่อเนื่อง ข้อมูลการเติบโตการใช้งานบริ การข้อมูลอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งประจาที่
ได้แสดงเป็ นแผนภูมิดา้ นล่าง
แผนภูมิแสดงปริ มาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งประจาที่

หมายเหตุ : f เป็ นตัวเลขจากการคาดการณ์
ที่มา : รายงานดัชนีช้ ีวดั ในกิจการโทรคมนาคมประจาปี 2560-61 กสทช.
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อุตสาหกรรมสื่ อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต จากทั้ง
ปริ มาณผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่ขยายตัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการการเข้าถึงระบบสื่ อสารได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เป็ นปั จจัยให้ผปู ้ ระกอบการโทรคมนาคม รวมถึงผูป้ ระกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความต้องการขยายและเพิ่มประสิ ทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของตัวเอง ซึ่ ง
จะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสในการเข้าร่ วมประมูลได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
กสทช. ได้ร่วมกับ บริ ษทั ศูนย์วิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จากัด ทาการสารวจมูลค่าตลาด
อุปกรณ์สื่อสารโดยแบ่งเป็ นเครื่ องรับโทรศัพท์ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย และอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย ซึ่ งประเมินมูลค่ารวมตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2560 - 2562 ไว้ว่ามีขนาด 261.36, 256.91 และ 263.44 พันล้านบาท
ตามลาดับ มูลค่ารวมตลาดในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 1.70 เนื่ องจากในปี 2560 การลงทุนโครงข่ายของ
ภาคเอกชนเติบโตจากปี 2559 อย่างมาก จึงทาให้มีงบประมาณลงทุนลดลงในปี 2561 แม้จะมีโครงการลงทุนโครงข่ายจากทาง
ภาครัฐ อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2562 การลงทุนอุปกรณ์สื่อสารจะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.54 จากการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารของประเทศไทย
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อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก

อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

มูลค่าตลาดอุปกรณ์ สื่อสารแต่ละประเภทคาดว่าจะเติ บโตในปี 2562 สะท้อนการลงทุนเพื่อรองรั บการใช้บริ การสื่ อสาร
โทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดเครื่ องรับโทรศัพท์คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.96 ในปี 2562 เนื่องจากปี 61 มีการชลอตัวจาก
สภาพเศรษฐกิจ ส่ วนตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลักคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.28 ในปี 2562 โดยในปี 2561 มีการหดตัวร้อยละ
2.04 จากการขยายการลงทุนในปี 2560 ของภาคเอกชน ซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายซึ่งหดตัวร้อยละ 1.49 ในปี 2561
แต่คาดว่าจะกลับมาเติบโตร้อยละ 0.76 ในปี 2562 ส่ วนมูลค่าอุปกรณ์สื่อสารใช้สายมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ระหว่างปี 2560 - 2562 โดย
เติบโตร้อยละ 4.33 และ 2.84 ต่อปี ตามลาดับ โดยมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารในส่วนที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การโครงการได้แก่อุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคมหลัก อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มีมูลค่ารวม 139.40, 137.94 และ 139.75 พันล้านบาทในปี 2560 - 2562
ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มการลงทุนจากผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมในประเทศไทย
งบลงทุนด้านโครงข่ายโทรคมนาคมของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทย
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ที่มา : งบการเงินตรวจสอบ

จากตารางข้างต้น แสดงการลงทุนด้านโครงข่ายโทรคมนาคมของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศ
ไทยซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มบริ ษทั TRUE, กลุ่มบริ ษทั AIS และ กลุ่มบริ ษทั DTAC พบว่า ในยุค 4G (ช่วงปี 2559 - 2561) มูลค่า
การลงทุนด้านโครงข่ายฯ รวมประมาณ 305,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับการลงทุนด้านโครงข่ายฯ
รวมในยุค 3G (ช่วงปี 2556 - 2558) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้รองรับการรับส่งข้อมูลที่มากและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น และจะเห็นได้ว่าในยุค 4G กลุ่มบริ ษทั TRUE มีสัดส่ วนการลงทุนสู งที่สุดหรื อคิดเป็ นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือกลุ่ม
บริ ษทั AIS และกลุ่มบริ ษทั DTAC ที่สัดส่วนร้อยละ 39.4 และร้อยละ 14.0 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั สานักงาน กสทช. เริ่ มมีการทดลองระบบ 5G กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่ง ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าน่าจะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป และคาดว่าการลงทุนด้านโทรคมนาคมของผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ข้างต้นน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นกว่าการลงทุนในยุค 4G ที่ผ่านมา ทั้งในด้านของโครงข่ายสัญญาณ, เครื อข่ายสาย รวมไปถึง
การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบ 5G
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง
2-3 ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในทุกๆ ด้านมากขึ้น ประกอบ
กับนโยบายภาครัฐที่มีแผนที่จะให้ประเทศไทยเป็ นสังคมดิจิ ทลั อย่างเต็มรู ปแบบ ทาให้ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้กา้ วทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐจาเป็ นต้องมีแผนการลงทุนในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ, พัฒนาศูนย์ขอ้ มูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของตนเองเพื่อรองรับ
การเข้าถึง, การรับและส่งข้อมูลที่มีปริ มาณมาก (Big Data) เป็ นต้น ส่งผลให้ปริ มาณงานที่จะเกิดขึ้นจากเจ้าของโครงการที่เป็ น
หน่ วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยส่ วนใหญ่โครงการที่มีมูลค่าสู งจะมีผูร้ ับเหมาหลักเป็ นผูช้ นะการ
ประมูลโครงการ แล้วจึงมีการมอบหมายงานต่อให้ผรู ้ ับเหมาช่วงเพื่อดาเนินการต่อไป ซึ่ งปั จจุบนั มีผรู ้ ับเหมาช่วงที่สามารถ
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ดาเนิ นการจานวนไม่น้อยที่มีศกั ยภาพ แต่ดว้ ยประสบการณ์การทางานของบริ ษทั ฯ รวมถึงความพร้อมของที มงาน, ฐานะ
การเงินที่มนั่ คง, การส่ งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามกาหนด และการที่บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผูร้ ับเหมา
หลักหลายรายที่จะเข้าประมูลงานกับภาครัฐเป็ นประจา ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันได้
ในส่ วนของภาคเอกชนก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน ซึ่ งเป็ นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร โทรคมนาคม ทั้งที่เป็ นแบบใช้สายหรื อไร้สาย ทาให้เกิดความต้องการในการจัดเก็บ/ จัด
ระเบียบข้อมูลต่างๆ ที่มีจานวนมากขึ้นตลอดเวลา ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยกใช้งานและมีความปลอดภัยสู ง ดังนั้น การ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและขยายสัญญาณเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ADVANC, TRUE และ DTAC
หรื อผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม เช่น CAT และ TOT เป็ นต้น มีความจาเป็ นต้องมีแผนลงทุนต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้การสร้าง
ศูนย์ Data Center ก็มีความสาคัญและมีความจาเป็ นเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผูใ้ ห้บริ การศูนย์ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นที่รู้จกั เช่น บริ ษทั ทรู
อินเทอร์ เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด (ทรู ไอดีซี) , บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT), บริ ษทั ที.ซี .ซี เทคโนโลยี
จากัด, บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (CSL) เป็ นต้น มีแนวโน้มที่จะลงทุนก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลเพื่อให้บริ การเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการลงทุนก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ พบว่า ในอีก 3 – 5 ปี ข้างหน้า บริ ษทั เอกชนหลายแห่งที่
ให้บริ การให้เช่าและบริ การศูนย์ขอ้ มูล มีแผนพัฒนาและลงทุนศูนย์ Data Center ใหม่ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 9,000
ล้านบาทส่ งผลให้ปริ มาณงานไม่ว่าจะเป็ นการก่อสร้างเสาส่ งสัญญาณ การสร้างเครื อข่ายสาย และการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่บริ ษทั ฯ มีความชานาญนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารที่มี
ประสบการณ์ในด้านการสร้างศูนย์ขอ้ มูลมาเป็ นเวลานาน มีทีมงานวิศวกรคุมงานที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ ประกอบการมี
สัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ที่เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงมีผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฯ จึงทาให้บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นได้
ทั้งนี้คู่แข่งหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่บริ ษทั ที่รับจ้างเหมาก่อสร้าง และ/หรื อรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม สรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อคู่แข่ งจาแนกตามประเภทงานของบริษัทฯ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
บริ ษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จากัด
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จากัด (มหาชน)
สารสนเทศ
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
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2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย

บริ ษทั ทีเอ็นพี. เทเลคอมซัพพลาย จากัด
บริ ษทั วาณิ กกรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มัลติ เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ที่มา: รายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนและข้อมูลแผนการลงทุนที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ว

3. ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
งานซ่อมบารุ งและบริ การ

บริ ษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จากัด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
การมีพนั ธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการมีพนั ธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพในการแข่งขันโดยการประสาน
ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการให้บริ การ
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมานานมากกว่า 10 ปี บริ ษทั ฯ มีผลงานการให้บริ การที่มีคุณภาพทา
ให้กบั ผูร้ ับเหมาหลักหลายราย ซึ่ งปั จจุบนั ได้เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อนั ดีและเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคู่คา้ หลายรายในบัญชีคู่คา้ ที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริ การ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาความสามารถในการให้บริ การได้หลายขนาดและขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้งานได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
งานจากพันธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความสามารถในการให้บริ การอย่างครบวงจร (One-stop service)
บริ ษ ัทฯ ได้สั่ ง สมประสบการณ์ ก ารทางานจนมี ความรู ้ ความชานาญในการทางานและมี ข อบเขตที่ หลากหลาย
สามารถทางานได้ในทุกพื้นที่ และได้พฒั นายกระดับความสามารถในการให้บริ การอยู่ตลอด เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มี ความต้องการบริ การที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทาง
วิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริ การหลังการส่ งมอบ ทั้งการบารุ งรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่เกิดเหตุขดั ข้อง ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักและได้นาเสนอบริ การที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มุ่งหาโอกาสในการขยายขอบเขตการรับงาน เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของผูใ้ ช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อกลุ่มบุคคลทัว่ ไป หรื อขยายการ
ให้บริ การไปกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิเช่น การเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบเครื อข่ายออนไลน์ ทาให้ส ามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ (Internet of Thing : IOT) การหาช่องทางในการรับงานกับ
ลูกค้าในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IOT ในโครงการ หรื อกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT กับธุรกิจของ
ตนเอง เป็ นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้บริ ษทั ฯ Diversify Portfolio กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทรคมนาคม
การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็ วเกินความคาดหมายของลูกค้า (Beyond Expectation)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่เร็ วกว่ากาหนดของลูกค้า เพื่อเสริ มสร้างความ
ประทับใจทั้งในด้านของคุณภาพและความรวดเร็ วแก่ลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาใช้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง (Repeatable) อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าดังกล่าวจะทาให้ลูกค้าอยากที่จะบอกเล่าผลงานของบริ ษทั ฯ ปากต่อปาก
(Word of Mouth) ซึ่งเป็ นทั้งกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่ในคราวเดียว
ทั้งนี้เพื่อให้กลยุทธ์น้ ีเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด บริ ษทั ฯ ได้คดั เลือกและว่าจ้างผูร้ ับเหมาย่อยที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์
และสามารถไว้วางใจได้ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรผูม้ ีประสบการณ์เป็ นผูค้ วบคุมคุณภาพ
และกรอบเวลาในการดาเนิ นการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมี การวางแผนการทางานที่ มีความรั ดกุม ติ ดตามผลการทางาน
สม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนกระทัง่ ส่งมอบงานแก่ลูกค้า โดยจากกระบวนการข้างต้นส่งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถทา
การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและโดยส่ วนใหญ่จะสามารถส่งมอบงานได้เร็ วกว่ากาหนด ทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมาอย่าง
ต่อเนื่อง
การรับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ สามารถรับดาเนินโครงการได้ในลักษณะเป็ นผูร้ ับเหมาหลักและผูร้ ับเหมาช่วงซึ่ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาความ
เหมาะสมของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ
รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงของงานบางส่ วนต่อจาก
ผูร้ ับเหมาหลักสาหรับโครงการขนาดใหญ่ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกเก็บค่าดาเนินการจากผูร้ ับเหมาหลักได้ทนั ทีที่ทางาน
ส่ วนของตนเองสาเร็ จ โดยไม่ตอ้ งรอให้โครงการส่ วนอื่นๆ ดาเนินการจนแล้วเสร็ จ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารวงจรเงินสด
ได้ดีข้ ึน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทาให้มีรายได้และอัตรากาไรที่ดีข้ ึน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
โดยทัว่ ไปลักษณะและขอบเขตงานที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การทั้งในส่วนของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม จะขึ้นอยู่กบั เจ้าของโครงการหรื อลูกค้าเป็ นหลัก ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงมีการให้บริ การที่หลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิ คมากน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์และความต้องการของ
เจ้าของโครงการหรื อลูกค้า ซึ่ งจะอ้างอิงจากใบเสนอราคาและ Bill of Quantities (BOQ) ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การรับเหมา
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรื อ การให้บริ การรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดหามา หรื อการให้บริ การรับเหมา
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่บริ ษทั ฯ จัดหามา เป็ นต้น
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แสดงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์)

การจัดหาบริ การ (แรงงาน)

ลูกค้าจัดหา/จัดซื้อมา

บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หา/จัดซื้อ

บริ ษทั ฯ จัดหาผูร้ บั เหมารายย่อย

อุปกรณ์โครงการ

วัสดุ/อุปกรณ์ทวั่ ไป

ผูร้ บั เหมารายย่อย (Sub Contractor)

(1) ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ สามารถแบ่งการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การดังนี้
(1.1) การจัดจ้างผูร้ ับเหมา เมื่อประมูลงานโครงการได้ บริ ษทั ฯ จะวางแผนและทาการจัดจ้างผูร้ ับเหมา รายย่อย
(Sub Contractor) ตามความเชี่ ยวชาญของแต่ละรายในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบให้เป็ นไปตาม BOQ ที่กาหนด ไม่ว่าจะเป็ นงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า เป็ นต้น โดยผูร้ ับเหมาดังกล่าวจะเป็ นผูร้ ับเหมาที่ผา่ นตามเกณฑ์ประเมิน
(Approved Vendor List หรื อ AVL) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า จะสามารถส่ ง มอบงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายตรงตามก าหนดเวลาและ
มาตรฐานที่กาหนดร่ วมกันกับลูกค้า
(1.2)

การจัดซื้ออุปกรณ์ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
- อุ ป กรณ์ ห ลั ก ส าหรั บ โครงการ ส่ ว นใหญ่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู งและมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
(Specification) เป็ นไปตาม BOQ ของแต่ละโครงการ เช่น ระบบเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้ น ระบบดับเพลิงและตรวจจับควัน และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ ในการจัดซื้ ออุปกรณ์หลัก
สาหรับโครงการนี้จะมีท้งั ในส่วนที่บริ ษทั ฯ จัดซื้อตาม Specification ที่ตกลงไว้ในสัญญา และ/หรื อในส่วนที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อ
อุปกรณ์โครงการเอง
- วัสดุ อุปกรณ์ ทั่วไป ส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ ที่ มีมู ลค่ าไม่สู งและใช้ในปริ ม าณมาก ซึ่ งบริ ษทั ฯ
สามารถจัดซื้อเองตามนโยบายจัดซื้อของบริ ษทั ฯ ผ่านคู่คา้ ที่มีรายชื่อใน AVL เช่น สายไฟฟ้าท่อร้อยสาย เป็ นต้น
(2) ธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานและโครงข่ ายโทรคมนาคม
ขอบเขตงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็ นไปตามที่กาหนดใน BOQ แต่มีขอ้ กาหนด
ทางเทคนิคไม่ซับซ้อนเท่ากับการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล จะแตกต่างกันแค่รูปแบบและประเภทของเสาส่ งสัญญาณ เช่น เสาส่ ง
สัญญาณแบบ Roof Top, เสาส่งสัญญาณประเภท Green Field แบบ Guyed Mast , เสาส่งสัญญาณแบบ Repeater เป็ นต้น บริ ษทั
ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การรับเหมาก่อสร้างเสาและติดตั้งสายสัญญาณโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Contract) ให้กบั ผูร้ ับเหมา
หลัก (Main Contractor) ของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งาน
ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดจ้างผูร้ ับเหมารายย่อย (Sub Contractor) อีกทอดหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็ จตรงตามที่
กาหนด ภายใต้การควบคุมของวิศวกรของบริ ษทั ฯ
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ผูร้ ับเหมารายย่อยเป็ นผูร้ ับเหมาที่อยู่ในบัญชี AVL และส่วนใหญ่จะอยูต่ ามจังหวัดที่โครงการ/หรื องานที่รับว่าจ้างอยู่
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความชานาญในพื้นที่และสามารถหาแรงงานในพื้นที่น้ นั ๆ ได้
สาหรับการจัดซื้ ออุปกรณ์หลัก เช่น เสาส่ งสัญญาณ ตูค้ วบคุม คอนเหล็กหุ้มฉนวน (Cross Arm) เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะ
จัดซื้ ออุปกรณ์กบั คู่คา้ ที่อยู่ใน AVL ให้เป็ นไปตามที่ระบุใน BOQ ยกเว้นสายสัญญาณโทรคมนาคมที่ลูกค้าจะเป็ น ผูจ้ ดั หามา
ให้เท่านั้น
(3) ธุรกิจงานซ่ อมบารุงและบริการ
หากเป็ นการซ่อมบารุ งและบริ การที่ตอ้ งอาศัยทีมงาน รวมถึงความชานาญในการให้บริ การในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ว่า
จะเป็ นงานซ่อมบารุ งสายสัญญาณโทรคมนาคม หรื องานบริ การสาหรับโครงการ USO (Phase 1) เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการ
จัดจ้างผูร้ ับเหมาช่วงที่มีรายชื่อใน AVL ซึ่ งเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงในพื้นที่น้ นั ๆ เป็ นผูใ้ ห้บริ การ ทั้งนี้อาจจะเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงราย
เดิมที่บริ ษทั ฯ เคยใช้บริ การ หรื อเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงรายใหม่ที่มีความสามารถในการดาเนินงานก็ได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาในการ
รับงาน กาลังคนของผูร้ ับเหมา และคุณภาพในการให้บริ การ เป็ นสาคัญ โดยการให้บริ การของผูร้ ับเหมาช่วงดังกล่าวยังคงอยู่
ในการควบคุมคุณภาพของวิศวกรของบริ ษทั ฯ
แต่หากเป็ นการบารุ งรักษาแบบ PM และแบบ CM ซึ่ งเป็ นลักษณะการให้บริ การเป็ นรายเดื อน บริ ษทั ฯ มีทีมงาน
วิศวกรที่มีความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ทางาน ทั้งระดับ Project Manager, Assistant Project Manager, Senior Project
Engineer, Project Engineer และ Foreman ในการเข้าไปให้บริ การถึงสถานประกอบการของลูกค้า (Site งานของลูกค้า)
บริ ษทั ฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การมาจากในประเทศไทยทั้งหมด และไม่มีสัดส่ วนการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ การกับคู่คา้ รายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ จากการที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี บริ ษทั ฯ จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ ทั้งเจ้าของโครงการ,
บริ ษทั จากัดและบริ ษทั จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหมวด ICT, ธุรกิจตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์, ผูร้ ับเหมาหลัก และ
ผูร้ ับเหมารายย่อย ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม และกาหนดกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.5 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี โครงการที่ อยู่ระหว่างการดาเนิ นงานตามข้อตกลงทั้งในรู ปแบบของสัญญาจ้าง
(Agreement), หนังสื อสั่งงาน (PO) และหนังสื อยืนยันการจ้างงาน (LOI) รวมประมาณ 4,263.30 ล้านบาท โดยรับรู ้รายได้
แล้วประมาณ 2,198.90 ล้านบาท และเหลือรอการรับรู ้รายได้ประมาณ 2,064.40 ล้านบาท
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3 ปัจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ ยงที่แตกต่างกันไปและอาจส่ งผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความสาคัญและวิธีการ
บริ หารความเสี่ ยงของแต่ละองค์กร ดังนั้นบริ ษทั ตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ ยงและได้จดั ทามาตรการที่จะลดความ
เสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งบริ ษทั ได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี่ ยงและอุปสรรคที่อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางการป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถจาแนกความเสี่ ยงหลักๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1.

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
บริ ษทั ฯ ในบทบาทการเป็ นผูร้ ับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผูร้ ับเหมาหลักมาโดยตลอด ทาให้รายได้จากการดาเนินงาน
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ มาจากผูร้ ับเหมาหลักรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม TRUE ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ในลักษณะเป็ นคู่คา้ และพันธมิตรในการทาธุ รกิจกันมานาน จึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าว และอาจส่ งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลการดาเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีนโยบายและแนวทาง
ในการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้ าหมายในการขยายฐานลูกค้า ขยายการดาเนิ นงานให้มี
ลักษณะเป็ น one-stop service และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น (1) การตั้งเป้าหมายในการรับงานจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น
ทุกปี อย่างน้อย 3 รายต่อปี เพื่อเป็ นการขยายฐานลู กค้าออกไปให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่ รู้จักในวงกว้าง (2) การขยายขอบเขตงานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า นอกเหนื อจากกลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น (3) เน้นการ
ให้บริ การซ่อมและบารุ งรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ Data Center กับเจ้าของโครงการที่บริ ษทั ฯ เคยให้บริ การหรื อลูกค้าใหม่ ซึ่งจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ประจา (recurring income) มากขึ้น และ (4) ในอนาคตหากบริ ษทั ฯ ยกระดับเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ จะเข้า
ประมูลงานจากภาครัฐหรื อเจ้าของโครงการโดยตรง ซึ่งบริ ษทั ฯ เชื่อว่านโยบายและแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลูกค้า
รายใดรายหนึ่งได้ในอนาคต
1.2
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการต่างๆ ซึ่งเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยบุคลากรหลาย
ส่ วนในการรับงานและการดาเนินการเพื่อให้งานแต่ละโครงการแล้วเสร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
วิศวกรผูค้ ุมงานของบริ ษทั ฯ และผูร้ ับเหมารายย่อย
1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหารของบริษัทฯ
คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต (“คุณศักดิ์บวร”) กรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ฯ และทีมผูบ้ ริ หารที่เป็ น
กลุ่มที่ร่วมก่อตั้งบริ ษทั ฯ ล้วนเป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล หรื อ Data Center มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายต่างๆ และเป็ นผูท้ ี่รู้จกั และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูว้ ่าจ้างหรื อผูร้ ับเหมาหลักรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ที่
ผ่านมางานส่วนที่เป็ นโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสู งที่บริ ษทั ฯ รับการว่าจ้างให้ดาเนินการ ส่วนใหญ่จะมาจากการได้รับแจ้งจาก
ผูว้ ่าจ้างมาทางคุณศักดิ์บวร หรื อทีมผูบ้ ริ หารดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า การเริ่ มต้นรับงานของผูร้ ับเหมาหลักรายใหญ่และมี
มูลค่าสู งมาจาก Connection ของกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผูบ้ ริ หารดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้
รับงานที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายได้และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการมากกว่า 10 ปี บริ ษทั ฯ มีผลงานที่มีคุณภาพ สามารถส่ งมอบงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ให้กบั ผูว้ ่าจ้าง/
ผูร้ ับเหมาหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริ การ และทาให้ผรู ้ ับเหมาหลักหยิบยื่นโอกาสในการเข้าประมูลงานในแต่ละ
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ครั้ง โดยจะแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบเกี่ยวกับการเปิ ดประมูลงานที่ตรงกับการให้บริ การของบริ ษทั ฯ เกือบทุกครั้ง จากการที่
บริ ษทั ฯ ได้แสดงถึ งศักยภาพและคุณภาพของงาน ทาให้การพึ่งพิงในส่ วนการได้รับงานจาก Connection ของผูบ้ ริ หารลด
น้อยลง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนสื บทอดตาแหน่งในส่ วนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่งมีการกาหนดคุณสมบัติและความสามารถ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หารที่เหมาะสม เป็ นการจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ หารร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
1.2.2 ความเสี่ยงจการการพึง่ พิงผู้รับเหมารายย่อย
การด าเนิ น การในแต่ ล ะโครงการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากผู ้ว่ า จ้า ง บริ ษัท ฯ จะต้อ งว่ า จ้า งผู ้รั บ เหมารายย่ อ ย
(Sub-Contractor) ในการด าเนิ นการ โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ต่า งจังหวัด หรื อ พื้ น ที่ ห่า งไกล บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งว่ า จ้าง
ผูร้ ับเหมารายย่อยในพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งต้องเป็ นผูร้ ับเหมารายย่อยที่มีบุคลากรพร้อมทั้งจานวนและความสามารถในการรับงาน
เนื่องจากผูร้ ับเหมารายย่อยต้องส่งมอบงานให้ทนั ตามเวลาที่กาหนด และได้งานที่มีคุณภาพ หากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม
คุณภาพและระยะเวลาที่กาหนด จะทาให้ส่งผลกระทบต่อการส่ งมอบงานของบริ ษทั ฯ ที่มีต่อผูว้ ่าจ้าง/ผูร้ ับเหมาหลักต่อไป
ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูร้ ับเหมารายย่อย อันอาจเกิดจากการทิง้ งาน งานไม่ได้คุณภาพ และไม่ทนั กาหนดเวลาเพื่อ
เป็ นการลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่จะบริ หารจัดการในส่ วนที่เกี่ยวกับผูร้ ับเหมารายย่อย คือ การ
คัดเลือกผูร้ ับเหมารายย่อย ต้องเลือกจากผูร้ ับเหมายรายย่อยที่อยูใ่ นรายชื่อ Approved Vendor List ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการ
ทางานผูร้ ับเหมารายย่อยในหลายๆ ด้านรวมถึงความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานมาดาเนินโครงการ ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า ซึ่งอาจจะ
มีผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและอัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ได้
1.2.3 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงวิศวกรผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ
วิศวกรผูค้ วบคุมงาน เป็ นกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินการแต่ละโครงการ เนื่องจากต้องเป็ นผูท้ ี่
ควบคุมดูแลการทางานของผูร้ ับเหมารายย่อยให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผูว้ ่าจ้างและสามารถส่ งมอบงาน
ได้ตรงตามกาหนดเวลา ซึ่ งมีผลต่อการส่ งมอบงานให้แก่ผูว้ ่าจ้าง รวมถึงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ด้วย จากการที่วิศวกร
ผูค้ วบคุมงานเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะบริ หารจัดการ
บุคลากรให้ทางานให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญให้ทางานกับบริ ษทั ฯ
ในระยะยาว โดย 1) พัฒนาความรู ้ ความสามารถ กระบวนการทางานให้แก่พนักงานโดยให้สามารถปรับตัวและปรับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม; 2) ปรับเพิม่ /ลดจานวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน
ไม่มากหรื อน้อยเกินไป; 3) ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นแรงจูงใจให้วิศวกร (ฝ่ ายบริ หารโครงการ) เพิ่มเติมจากเงินเดือนและโบนัส
ปกติ ซึ่ งจะได้รับเมื่อมีการส่ งมอบงานและได้รับชาระค่าว่าจ้างจากผูว้ ่าจ้างแล้ว เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางานและกระตุน้ ให้
ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่งมอบงานให้แล้วเสร็ จตามกาหนด
1.3
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่ งผลกระทบต่ อการประมูลงานของบริษัทฯ
เนื่ องด้วยมูลค่าโครงการที่บริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายจากลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น โครงการ USO (Phase 1) หรื อการก่อสร้างศูนย์ Data Center เป็ นต้น ปั จจัยที่อาจ
ส่งผลต่อโครงการประเภทดังกล่าว คือ ความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรื อเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และอาจส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ ที่ได้จากการดาเนินการโครงการข้างต้นไม่สม่าเสมอ ได้แก่
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▪ ความล่าช้าหรื อความไม่ต่อเนื่องของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ช่วงที่ผ่านมาโครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นจะมาจากการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ที่เป็ นการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อประโยชน์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายงาน
จากส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนั้น หากภาครัฐมีการชะลอ หรื อหยุดการดาเนินการตามแผน หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงแผน ก็จะส่ งผลให้งานที่บริ ษทั ฯ จะสามารถเข้าไปเสนอบริ การมีการเปลี่ยนแปลง ลดลง หรื อไม่สม่าเสมอ
ทั้งนี้ ในการชะลอโครงการต่างๆ อาจจะส่ งผลเพียงช่วงแรก หลังจากภาครัฐมีการดาเนินการต่อ บริ ษทั ฯ ก็จะได้รับอานิสงส์
ตามไปด้วย ความไม่ต่อเนื่องหรื อความไม่สม่าเสมอของโครงการดังกล่าว อาจมีผลทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับงานน้อยลงหรื อมาก
ขึ้นก็ได้
▪ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนขยายหรื อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของโครงข่ายของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมจะตัดสิ นใจลงทุนขยายโครงข่ายจากหลายปั จจัย ทั้งแนวโน้มความต้องการการใช้งาน
นโยบายด้านโทรคมนาคมของภาครัฐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมอาจ
ตัดสิ นใจเพิ่มหรื อลดการลงทุนตามปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ
▪ ภาวะเศรษฐกิจ
หากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว องค์กรหรื อบริ ษทั ต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในส่ วนที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เช่น อาจมีการลดหรื อเลื่อนระยะเวลาที่จะก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลหรื อโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ออกไปก่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อปริ มาณงานที่บริ ษทั ฯ จะเข้าเสนอให้บริ การลดลงหรื อไม่สม่าเสมอ
▪ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปั จจุบนั หลายบริ ษทั หลายองค์กร มีแนวโน้มการใช้ Cloud Storage มากขึ้น ทาให้บริ ษทั หรื อองค์กรขนาดเล็ก หรื อ
ขนาดกลาง นิ ยมเช่าศูนย์ขอ้ มูล หรื อ Data Center จากผูใ้ ห้บริ การให้เช่า Data Center เพื่อเก็บข้อมูลของบริ ษทั มากขึ้น ส่ วน
องค์กรขนาดใหญ่ยงั มีแนวทางที่จะสร้างศูนย์ขอ้ มูลของตนเอง จากปั จจัยข้างต้น บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากการมีงาน
ก่อสร้างและ/หรื อปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลขนาดเล็กลดลง แต่ยงั คงมีโอกาสที่จะได้รับงานที่เป็ นการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
ได้ หรื อก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลให้กบั ผูใ้ ห้บริ การให้เช่าศูนย์เก็บข้อมูลได้
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ ยงจากปัจจัยข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติหรื อแผนการลงทุนของภาครัฐอยูต่ ลอดเวลา ทั้งจากข่าวสารที่มีการเผยแพร่ และข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทาให้บริ ษทั
ฯ สามารถวางแผนงาน โดยการรับงานประเภทอื่นมาเสริ มเพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ มีความสม่าเสมอมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการให้บริ การเพียงแค่ภาครัฐเท่านั้น ยังมีส่วนให้บริ การสาหรับโครงการภาคเอกชน และองค์กร
ต่างๆ อีกหลายประเภท เช่น การก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล การวางโครงข่ายสายโทรคมนาคม ให้กบั องค์กร หรื อบริ ษทั ต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการให้บริ การซ่อมบารุ งและรักษาโครงการต่างๆ ซึ่ งการให้บริ การดังกล่าวมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการ
ให้บริ การอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่สะดุด และไม่กระทบต่อ
ผูใ้ ช้บริ การหรื อลูกค้า
1.4
ความเสี่ยงจากรายได้ ที่ยังไม่ ได้ เรียกชาระ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี การรั บรู ้ รายได้ของงานโครงการตามขั้นความสาเร็ จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่ ง
อ้างอิงจากอัตราส่ วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จเทียบกับประมาณการต้นทุนงานทั้งหมด ซึ่ งโดยทัว่ ไป
อัตราส่ วนดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับงวดการเรี ยกเก็บ เงิน/ชาระเงินตามสัญญาซึ่ งปกติจะแบ่งออกเป็ นงวดๆ ส่ งผลให้เกิด
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รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระหรื อ Unbilled receivables (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ) ทั้งนี้บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
สภาพคล่องและความเสี่ ยงจากการที่จะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าที่บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การเรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม ประชุมร่ วมกับลูกค้า รวมถึงการรายงานความ
คืบหน้าทั้งในส่ วนของขั้นตอนความสาเร็ จของโครงการ การเรี ยกเก็บเงิน และการชาระเงินของลูกค้า เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ
สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญาและสามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทนั ที (ถ้ามี) นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่เคยมี
ปั ญหาเรื่ องการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ หรื อลูกค้ายกเลิกโครงการที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว รวมถึงบริ ษทั ฯ สามารถบริ หาร
สภาพคล่องได้ดี ประกอบกับลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้ทางานร่ วมกันมาเป็ นระยะเวลานาน มีชื่อเสี ยงและฐานะการเงิน
มั่นคง และบริ ษทั ฯ ก็เป็ นผูใ้ ห้บริ การรั บเหมาก่ อสร้ างและติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่มีความเชี่ ยวชาญและได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า และมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมาโดยตลอด จึงมีความเป็ นไปได้ต่าที่ลูกค้าจะไม่ชาระเงินตามสัญญา
1.5
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันทางธุรกิจและคู่แข่ งรายใหม่
ความเสี่ ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่อาจแบ่งได้ตามธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือธุรกิจก่อสร้างศูนย์
Data Center และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งศู น ย์ Data Center : มี ท้ ัง รู ป แบบที่ เ ป็ นการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ บ างส่ ว นขององค์ก รใช้เ ป็ นศู น ย์ข้อ มู ล
(Renovate Project) และแบบที่ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลแยกเป็ นอาคารต่างหาก (Greenfield Project) สาหรับการปรับปรุ งพื้นที่เป็ น
ศูนย์ขอ้ มูล มีการให้บริ การที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและสารองไฟฟ้า
สาหรับใช้งาน ในขณะที่การก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลแยกเป็ นอาคารต่างหาก จะมีการให้บริ การที่มีความซับซ้อนมากและต้องอาศัย
ความรู ้ความชานาญในการก่อสร้าง เนื่ องจากต้องเริ่ มจากการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้สามารถรองรับน้ าหนักได้ รับ
แรงสั่นสะเทื อนต่างๆ ได้ รวมถึ งต้องมี การออกแบบอาคาร การวางอุปกรณ์ ต่างๆ การเชื่ อมต่อระบบต่างๆ ในอาคารให้
เหมาะสม ปลอดภัยสาหรับการใช้งานและความเสถียรของการทางานและข้อมูลซึ่งมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ผูร้ ับเหมา
ที่จะดาเนินการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลแบบดังกล่าวจึงต้องมีความรู ้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้าง
ศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Data Center ระดับ Tier 3 ขึ้นไป เป็ นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมมีจานวนคู่แข่งไม่มาก และผูท้ ี่จะ
เข้ามาเป็ นผูร้ ับเหมารายใหม่จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และอาจต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้
เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ส่ งผลให้ภาวะการแข่งขันในส่ วนของการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็
ตาม บริ ษ ัท ฯ ก็ต้อ งรั กษาคุ ณภาพของงานให้ไ ด้อ ย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ ย งั คงเป็ นหนึ่ งในผูร้ ั บเหมาที่ เป็ นตัวเลื อ กที่ ดีใน
อุตสาหกรรม
ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม : เนื่องจากการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็ นงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่จะมีปริ มาณงานที่ค่อนข้างมากสาหรับแต่ละโครงการ ผูร้ ับเหมา
งานดังกล่าวส่ วนใหญ่จึงต้องว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อยเพื่อดาเนินการ ซึ่ งจะต้องมีการควบคุมการทางานของผูร้ ับเหมารายย่อย
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานให้แก่ผวู ้ ่าจ้างได้ตรงเวลาที่กาหนด ดังนั้น จุดแข็งของผูร้ ับเหมาสาหรับธุรกิจนี้จึงเป็ นการ
ที่สามารถควบคุมและรักษาระดับคุณภาพงานที่ส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงาน
ตรงกาหนดเวลา ซึ่งบริ ษทั ฯ มีจุดแข็งดังกล่าว ทาให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้
นอกจากนี้ ผูว้ ่าจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูร้ ับเหมาหลัก อาจเปลี่ยนแนวทางการทาธุรกิจมาดาเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาย่อยอย่างบริ ษทั ฯ ซึ่งจะทาให้มีผลต่อรายได้และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ได้ ในกรณี ดงั กล่าวมีความเป็ นไปได้ไม่
มากนัก เนื่องจากในการดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มีปริ มาณมาก ผูร้ ับเหมาหลักต้องว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อยใน
การดาเนินการ และต้องมีวิศวกรคุมงานที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ ซึ่ งอาจไม่สามารถดาเนินการได้เองทั้งหมด และที่ผ่านมา
ผูร้ ับเหมาหลักไม่ได้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูร้ ับเหมารายย่อยโดยตรงในการทางาน จะเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงอย่างเช่น บริ ษทั ฯ ที่ติดต่อและ
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มีความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจกับผูร้ ับเหมารายย่อยแทน ดังนั้น การที่ผรู ้ ับเหมาหลักจะมาเป็ นผูร้ ับเหมาดาเนินการเองจึงมีความ
เป็ นไปได้ไม่มากนัก และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวอาจสร้างความยุ่งยากในการ
ดาเนินการของผูร้ ับเหมาหลักมากกว่าที่จะว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงให้ดาเนินการอย่างเช่นที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
1.6
ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ
ตามที่งานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นลักษณะงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Project) ซึ่ งสิ่ งสาคัญในการ
ดาเนินการและส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯ คือ การดูแลควบคุมต้นทุนในการดาเนินการแต่ละโครงการให้อยูใ่ นระดับ
ที่ประเมินไว้ต้งั แต่ตอนที่เสนอราคาให้ลูกค้าซึ่งเป็ นผูร้ ับเหมาหลักพิจารณา หากการควบคุมต้นทุนการดาเนินการสาหรับแต่ละ
โครงการไม่ได้เป็ นไปตามที่ประเมิน อาจทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ลดลง และส่ งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั ฯ
ได้
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในส่ วนของต้นทุนการดาเนินการ เริ่ มตั้งแต่การประมาณการต้นทุน จนถึงการควบคุมต้นทุน
ระหว่างดาเนินการ ต้นทุนหลักของบริ ษทั ฯ คือ ค่าแรงว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อย ซึ่งบริ ษทั ฯ มีการตั้งราคากลางสาหรับงานแต่ละ
ประเภทที่ดาเนินการเป็ นประจา เพื่อให้การจัดจ้างผูร้ ับเหมารายย่อยมีมูลค่าการว่าจ้างที่อยู่ในกรอบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ ทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนแรก ต่อมาในส่ วนของการควบคุมดูแลการทางานของผูร้ ับเหมารายย่อย ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีวิศวกรผูค้ ุมงานแต่ละโครงการ ที่จะทาหน้าที่ดูแล ติดตามการทางาน การส่งมอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการทางาน นอกจากนี้ยงั มีการประชุมร่ วมกับผูร้ ับเหมารายย่อยอย่างสม่าเสมอ ทาให้สามารถรับทราบปัญหาและแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้หากมีกรณี ที่ผรู ้ ับเหมารายย่อยไม่สามารถทางานให้เสร็ จได้ถูกต้องและทันเวลา ทาง
บริ ษทั ฯ จะรี บคัดเลือกผูร้ ับเหมารายย่อยรายใหม่มาทางานต่อได้ในทันที ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการดาเนินการ
ไม่บานปลาย และไม่ทาให้ผลกาไรของแต่ละโครงการได้รับผลกระทบมากนัก
1.7
ความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการล่าช้ ากว่าเวลาที่กาหนดตามสัญญา
สัญญาว่าจ้างให้บริ การแต่ละโครงการที่บริ ษทั ฯ ทากับผูว้ ่าจ้าง ส่ วนใหญ่จะมีระบุขอ้ กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกั บค่าปรับ
กรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่จะกาหนดเป็ นค่าปรับรายวัน ดังนั้น หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้ตามกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับรายวันดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ตน้ ทุนโครงการสูงขึ้น
ส่งผลให้กาไรของโครงการดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ การกาหนดค่าปรับกรณี ส่งมอบงานล่าช้าส่ วนใหญ่จะกาหนดเป็ นอัตราค่าปรับ
ต่อค่าตอบแทนของแต่ละหนังสื อสั่งงานหรื อมูลค่าโครงการ ขึ้นกับประเภทของงานตามสัญญา ดังนั้นกรณี ที่เป็ นโครงการที่มี
มูลค่าสู ง จะมีค่าปรับที่มีมูลค่าสู งตามไปด้วย สาเหตุที่อาจทาให้การส่งมอบงานล่าช้า ได้แก่ การมีผรู ้ ับเหมารายย่อยไม่เพียงพอ
มีการทิ้งงานของผูร้ ับเหมารายย่อย งานที่ได้รับการส่ งมอบจากผูร้ ับเหมารายย่อยมีคุณภาพไม่ตรงตามกาหนดทาให้ตอ้ งมีการ
แก้ไข หรื อเปลี่ยนผูร้ ับเหมารายย่อยรายใหม่มาทาแทน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิที่สามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้าอันเกิดจากการทางานของผูร้ ับเหมารายย่อย โดย
บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ ับเหมารายย่อยในแต่ละพื้นที่ทาให้ในการว่าจ้างแต่ละครั้งมีผรู ้ ับเหมารายย่อยพร้อมและ
เพียงพอที่จะทางานให้บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ ับเหมารายย่อยที่อยู่ในรายชื่ อที่ ได้รับการอนุ มตั ิแล้ว และมีการประเมิน
คุณภาพงานของแต่ละรายเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลื อกจัดจ้างสาหรับงานแต่ละประเภท นอกจากนี้ การทางานในแต่ละ
โครงการ บริ ษทั ฯ จะวางแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผูค้ วบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และประเมินการทางาน
ของผูร้ ับเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ ทาให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของงานไม่สูงนัก
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่าทันท่วงที ส่ งผลให้ที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณี ที่บริ ษทั ฯ ต้องเสี ยค่าปรับอันเนื่องมาจากความล่าช้าของ
การส่งมอบงาน
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2.

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1

ความเสี่ยงจากการที่มีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ มากกว่าร้ อยละ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุ ต ซึ่ งถือหุ้นรวมกันร้อยละ
49.2 ของทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนการถื อหุ้นดังกล่าวส่ งผลให้กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุ ตมี
คะแนนเสี ยงที่มีอิทธิพลในการคัดค้านหรื อไม่เห็นชอบสาหรับวาระที่ใช้มติพิเศษ หรื อเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมในการอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการถ่ วงดุ ลอ านาจ จึ งได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่ งใส และมีการกาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
กรรมการ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการ
นั้นๆ รวมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานจานวน 3 ท่าน จาก
จานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 8 ท่าน และบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมด
เข้ามาทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการและเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทางานและมีการถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยได้ในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นทุกราย
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนเนื่ องจากปั จจัยหลายประการซึ่ งบางปั จจัยเป็ นเรื่ องที่อยู่เหนื อการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่ประกอบธุ รกิ จคล้ายคลึงกับบริ ษทั ฯ การ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึง ความแตกต่างของผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ กับผล
ประกอบที่คาดการณ์โดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในคาแนะนาหรื อทัศนะของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ลาดับ
1

2

3

รายการ
ที่ดิน : โฉนดเลขที่ 222867-9
รวม 3 โฉนด ตาบลอนุสาวรี ย ์ อาเภอบางเขน
กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่
(ที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ)
อาคาร : สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนด
เลขที่ 222867-9 เป็ นโฮมออฟฟิ ศ 4 ชั้น
(สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ)
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์สานักงาน
รวม

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ

ติดจานองกับ
สถาบันการเงิน รวม
มูลจานอง 200 ล้าน
บาท

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
35.38

32.34

15.23
82.95

2) สัญญาเช่าพื้นที่และอาคาร
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์ที่เช่า
วัตถุประสงค์
อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
เงื่อนไขอื่นๆ

ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
เลขที่ 73, 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่รวม 300 ตารางวา
เป็ นสานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ
อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565
180,000 บาทต่อเดือน โดยบริ ษทั ฯ ชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
หากผูเ้ ช่าประสงค์ขอต่อสัญญาต้องแจ้งความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู ้ ห้เช่าทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนครบกาหนดสัญญา และผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งผลให้ทราบภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อขอต่ออายุสัญญาเช่า
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3) สัญญาเช่ารถยนต์
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
สิ นทรัพย์ที่เช่า
วัตถุประสงค์
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา
คู่สัญญา
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
สิ นทรัพย์ที่เช่า
วัตถุประสงค์
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา

ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : บริ ษทั ทาธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายที่ 1
ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
รถยนต์กระบะปิ คอัพจานวน 11 คัน (สัญญา 4 ฉบับ)
เช่ารถยนต์เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เดือนมีนาคม 2560 ถึง เมษายน 2563
ระยะเวลา 24-36 เดือน
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : บริ ษทั ทาธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายที่ 2
ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
รถยนต์กระบะปิ คอัพจานวน 15 คัน (สัญญา 15 ฉบับ)
เช่ารถยนต์เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เดือนสิ งหาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2564
ระยะเวลา 36 เดือน

4) สัญญาเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธันวาคม2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 2 ราย ดังนี้
4.1 ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศรายที่ 1
1. เงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงิน/วัตถุประสงค์
วงเงิน 40 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและอาคารที่ใช้เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
วันทาสัญญา
14 กันยายน 2561
ระยะเวลา
60 เดือนนับแต่วนั เบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อครั้งแรก
อัตราดอกเบี้ย
MLR -2.65% ต่อปี
หลักประกัน/ผูค้ ้ าประกัน - ที่ดินโฉนดเลขที่ 222867-9 จานวน 3 โฉนด ตาบลอนุสาวรี ย ์ อาเภอบางเขน
กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโฮมออฟฟิ ศ 4 ชั้น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ มูลจานอง 40 ล้านบาท
เงื่อนไขที่สาคัญ
- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผูร้ ับสิ นเชื่อจะไม่ก่อภาระหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื่อ
- ผูร้ ับสิ นเชื่อตกลงจะไม่ชาระหนี้ให้กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น ผูค้ ้ าประกันหรื อผูใ้ ห้หลักประกันไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม จนกว่าจะชาระหนี้ให้ผใู ้ ห้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว
- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผูร้ ับสิ นเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุ ต ดารง
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็ น
ผูบ้ ริ หารหลัก และ/หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 44

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2. วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
วงเงิน/วัตถุประสงค์

วันทาสัญญา
ค่าธรรมเนียม
หลักประกัน/ผูค้ ้ าประกัน

เงื่อนไขที่สาคัญ

วงเงิน 150 ล้านบาท แบ่งเป็ น 2 วงเงินย่อยคือ
1) เพื่อค้ าประกันการประกวดราคา ค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และค้ าประกันผลงาน
ของบริ ษทั ฯ ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง จานวนไม่เกิน 120 ล้านบาท และ
2) เพื่อค้ าประกันการรับเงินล่วงหน้า และค้ าประกันการชาระราคาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ใน
โครงการรับเหมาก่อสร้าง จานวนไม่เกิน 30 ล้านบาท
28 พฤษภาคม 2562
อัตราร้อยละ 1.00 – 1.20 ต่อปี
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 222867-9 จานวน 3 โฉนด ตาบลอนุสาวรี ย ์ อาเภอบางเขน
กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโฮมออฟฟิ ศ 4 ชั้น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ โดยจดจานองลาดับสอง รวมมูลจานองทั้งหมด 200 ล้านบาท
- จดทะเบียนสิ ทธิในเงินฝากจากบัญชีเงินฝากภายในวงเงิน 6 ล้านบาท
- ผูร้ ั บสิ นเชื่ อจะไม่ ก่ อหนี้ หรื อภาระผูกพันใดๆ และน าทรั พย์สิ นหรื อรายได้ท้ ังหมดหรื อ
บางส่วนที่มีในปัจจุบนั หรื อในอนาคตไปเป็ นหลักประกันให้กบั บุคคลภายนอก นอกเหนือจาก
ผูใ้ ห้สินเชื่อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื่อ
- ผูร้ ับสิ นเชื่อตกลงจะไม่ชาระหนี้ให้กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น ผูค้ ้ าประกันหรื อผูใ้ ห้หลักประกันไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม จนกว่าจะชาระหนี้ให้ผใู ้ ห้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว
- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผูร้ ับสิ นเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุ ต ดารง
สัดส่ วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็ น
ผูบ้ ริ หารหลัก และ/หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

4.2 ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศรายที่ 2
ประเภทเงินกู/้ วัตถุประสงค์ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ วงเงิน 166 ล้านบาท แบ่งเป็ น
- วงเงินเบิกเกินบัญชี
16 ล้านบาท
- วงเงินหนังสื อค้ าประกัน 150 ล้านบาท
วันทาสัญญา
16 มิถุนายน 2560
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินเบิกเกินบัญชี : อัตรา MOR
วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน : อัตรา MLR
หลักประกัน/ผูค้ ้ าประกัน - เงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ โดยจานวนเงินต้นสู งสุ ดที่ตกลงใช้เป็ นหลักประกัน จานวน
50 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดเงินในบัญชี ดงั กล่าวทุกขณะจะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินที่เบิกใช้ในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขที่สาคัญ
เหตุให้ผิดนัดชาระหนี้เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในเรื่ องสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรื อคณะผูบ้ ริ หารของผูก้ ู้
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5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
6 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
1. ข้ อมูลทั่วไป
รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
จานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด
% Free Float
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ต้งั สานักงานใหญ่

:

ที่ต้งั สานักงานสาขา

:

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
เว็บไซต์

:
:
:

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:
:
:
:
:

บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
Infraset Public Company Limited
INSET
8 ตุลาคม 2562
280,000,000 บาท
1,647 ราย (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
39.58 % (ณ วันที่3/10/2562)
ให้บริ การก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบารุ งและบริ การในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 73, 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
0107562000084
02-092-7444
www.infraset.co.th

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
TSD Call Center: 02-009-9999
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ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-645-0109 ต่อ 110
โทรสาร : 02-645-0110

2. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว จานวน 280,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน
560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นหลักของบริ ษทั อ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต
นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุ ต
ว่าที่ ร.ต. สุ รพันธ์ เตไชยา
นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย
น.ส. ปิ ยะลักษณ์ ศุกลรัตน์
นาง รัตนวรรณ บริ บูรณ์
น.ส. สุ กญั ญา มูลรัตน์
นาย รุ จโรจ วัยวุฒิ
นาย อานนท์ เจียกเจิม
นาย อนุชาติ อังสุ เมธางกูร
นาย ชาติชาย จารุ กิจไพศาล

จานวนหุ้น (หุ้น)
212,850,000
62,700,000
24,000,000
21,450,000
13,200,000
11,525,000
8,300,000
8,000,000
7,600,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000

% หุ้น
38.01
11.20
4.29
3.83
2.36
2.06
1.48
1.43
1.36
1.25
1.25
1.25

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

169,375,000

30.23

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-

ไม่ มี -

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ภายหลังจากหักเงินทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนิ นงาน แผนการลงทุน และการขยายธุ รกิจในอนาคต ตามความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
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8. โครงสร้ างการจัดการ

#3

#4

#1

#2

8.1 โครงสร้ างการจัดการบริษัท
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย 3 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ หาร ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยอีก 3 ชุ ด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริ ษทั มีดงั นี้
8.2 คณะกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
2. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
4.
5.
6.
7.
8.

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารทัว่ ไป
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารโครงการ/บริ การ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อ แทนบริ ษทั ฯ คื อ นายศักดิ์ บวร พุ กกะณะสุ ต หรื อ นายเมธา โชติ อ ภิ สิท ธิ์ กุล หรื อ
นายอัครวัฒน์ อัครสุ วรรณชัย กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2561
ปี 2562
4/4
6/7
4/4
7/7
4/4
6/7
5/5
7/7
5/5
7/7
4/5
5/7
3/4
7/7
6/6

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
2. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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โดยมี นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ทางบัญชี และการเงิน และมี นางสาววรางคณา เตไชยา
ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
2. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2561
ปี 2562
2/2
4/4
2/2
4/4
2/2
4/4

8.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการบริ หาร จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่ อ-นามสกุล
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายสุรพล สิริวฒั นโสภณ 1
นางสาววรางคณา เตไชยา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ: 1. ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ชื่ อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายสุรพล สิริวฒั นโสภณ
นางสาววรางคณา เตไชยา

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2561
ปี 2562
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล
1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
3. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์1
หมายเหตุ :

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แทนที่นายวิเชียร เจียกเจิม
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โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่แต่งตั้งยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจากจานวน
ผูบ้ ริ หารและกรรมการบริ ษทั มีจานวนไม่มาก บริ ษทั ฯ จึงกาหนดบทบาทหน้าที่ในการกากับการดูแลการลงทุนของบริ ษทั ฯ
และการบริ หารความเสี่ ยง ให้อยู่ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้หากในอนาคตหากมี
ความจาเป็ นบริ ษทั ฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการทาหน้าที่ในส่วนดังกล่าวต่อไป
8.6 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารมี 5 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
3. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
4. นายสุรพล สิริวฒั นโสภณ 1
5. นางสาววรางคณา เตไชยา

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารทัว่ ไป
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หารโครงการ/บริ การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานขายและการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: 1. ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

8.7 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้ง นางสาววรางคณา เตไชยา เป็ นเลขานุ การบริ ษทั เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการดูแลบริ หารกิจการให้ดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่ งใส และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดย
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นให้ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึ กษาและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตามระเบียบปฏิบตั ิ นโยบาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
2. จัดทาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
3. ดาเนินการให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่ งสาเนาให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ้น
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7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและ
ข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
แก่กรรมการทราบ
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมิ น
ตนเองเป็ นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
ทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดาเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562
8.8.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดค่าเบี้ ยประชุ มกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ ไ ม่ ใช่ ผูบ้ ริ หาร) ประจ าปี 2561 และประจาปี 2562
รายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
จานวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
จานวน 12,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อย
จานวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย
จานวน 12,000 บาท/ คน/ครั้ง
ชื่ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา
รวม

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ปี 2561
ปี 2562
84,000 บาท
138,000 บาท
78,000 บาท
144,000 บาท
72,000 บาท
120,000 บาท
36,000 บาท
84,000 บาท
72,000 บาท
270,000 บาท

558,000 บาท
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บริ ษทั ฯ กาหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร) ประจาปี 2561 และประจาปี
2562 รายละเอียดดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
จานวน 8,000 บาท/คน/เดือน
- ค่าตอนแทนกรรมการบริ ษทั
จานวน 8,000 บาท/คน/เดือน
ชื่ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา
รวม

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ปี 2561
ปี 2562
48,000 บาท
96,000 บาท
48,000 บาท
96,000 บาท
48,000 บาท
96,000 บาท
48,000 บาท
96,000 บาท
76,000 บาท
192,000 บาท

460,000 บาท

ปี 2561 และ ปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 462,000 บาท และ 1,018,000 บาท ตามลาดับ
8.8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น โบนัส และค่าบาเหน็จ โดยอ้างอิงจากผลงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ หาร
แต่ละท่าน
นอกจากนี้ในระเบียบอานาจอนุมตั ิได้ระบุไว้ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
เอกฉันท์เห็นชอบวิธีการกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ ว่ามีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจ
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในปี 2560 - ปี 2562 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ ริ หารจานวนเงิน 5.46 ล้านบาท จานวน 27.84 ล้านบาท และ
จานวน 21.52 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ได้รับ ค่าตอบแทนในรู ปของเงิ นเดื อน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่ร วม
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น) มีรายละเอียดดังนี้
ปี
2560
2561
2562

จานวนผู้บริหาร (ราย)
2
5
5

จานวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
5,468,684 บาท
27,846,248 บาท
21,527,547 บาท

ทั้งนี้ เดิมบริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดค่าบาเหน็จให้คณะกรรมการบริ หารในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้หลักหลังจากรับรู ้
รายได้ อย่ า งไรก็ ดี บ ริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายการจ่ า ยค่ า บ าเหน็ จ ให้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารใหม่ โ ดยได้น าเข้า ที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการเพื่ออนุ มตั ินโยบายดังกล่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อใช้ในรอบบัญชี ถดั ไป โดยค่า บาเหน็จที่จะจ่ายให้
คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวจะคานวณเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี
8.8.3 ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี • ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี –
8.9 บุคลากร
จานวนบุคลากรของบริ ษทั ในปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ซึ่งแยกตามสายงานได้ดงั นี้

กลุ่มงาน
1. สายงานบริ หาร
2.สายงานขายและการตลาด
3.สายงานบริ หารโครงการ/
บริ การ

สายงานหลัก
1.1 คณะผูบ้ ริ หาร
2.1 ฝ่ ายขายและการตลาด
3.1 ฝ่ ายบริ หารโครงการ
3.2 ฝ่ ายบริ การ
3.3 ฝ่ ายประสานงานโครงการ
3.4 ฝ่ ายออกแบบ
4.สายงานบริ หารทัว่ ไป
4.1 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
4.3 ฝ่ ายจัดซื้อและจัดส่ง
5.สายงานบัญชีและการเงิน
5.1 ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
จานวนพนักงาน (รวมผูบ้ ริ หาร)
จานวนพนักงาน

8.9.1

จานวนพนักงาน
ปี 2560
2
1
48
3
9
2
3
3
71
69

จานวนพนักงาน
ปี 2561
ปี 2562
5
5
3
5
51
53
16
26
13
16
11
1
2
2
10
3
4
4
4
98
136
93
129

ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-

ไม่มี-
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8.9.2

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริ ษทั ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะผลตอบแทน
จานวนคน
เงินเดือน
คอมมิชชัน่ / Incentive / โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการและอื่นๆ

ปี 2560
69
19,855,237.50
9,788,451.56
811,317.25
1,766,405.00

ปี 2561
93
30,008,972.99
16,198,985.71
1,127,928.49
3,229,390.00

ปี 2562
129
52,317,857.74
18,669,060.03
1,650,836.23
13,363,460.42

รวม

32,221,411.31

50,565,277.19

86,001,214.42

ค่าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มี8.9.3 นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ
ให้เหมาะสมกับตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุ ร กิ จ บริ ษ ัท ฯ จึ ง มุ่ ง มั่น พัฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายวิ ช าชี พ ในทุ ก ระดับ โดยผสมผสานทั้ง การพัฒ นาด้า นทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
▪ นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืนจึงจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารและพนักงานให้สามารถทางานตอบสนองต่อกล
ยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยแบ่งหลักสู ตรการฝึ กอบรมภายในองค์กรได้
ดังนี้
พนักงานระดับผูบ้ ริ หาร : บริ ษทั ฯ ดาเนินการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรการบริ หารระดับสู ง เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็ นผูน้ าควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้างความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น อีกทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปรับ หรื อเลื่อนตาแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน
สายวิชาชี พและส่ งเสริ มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมที่บริ ษ ั ทดาเนินการทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
พนักงานระดับปฏิ บัติการ : บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการพัฒนาพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ โดยจัดหลักสู ตรพัฒนาความรู ้
ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริ หารความเสี่ ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและ
บัญชี ความรู ้ ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการตลาดและการขาย
มาตรฐานทาง IT การจัดการงานธุรการ ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ
พนักงานทุกระดับ : บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมความรู ้ความสามารถหลัก
เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
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การจัดฝึ กอบรมภายนอก บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรม จากสถาบันหรื อ
องค์กรที่มีมาตรฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคคล
▪ การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสาเร็ จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร บริ ษทั ฯ จึงใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการ
องค์ความรู ้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
▪ นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสู ง และการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการรั กษาผูม้ ี ศกั ยภาพสู งในองค์กรโดยจัดทาหลักสู ตรและ/หรื อเครื่ องมื อในการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเตรี ยมวางแผนความก้า วหน้าในอาชี พ เช่น Job Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตในองค์กร
แบบก้าวกระโดด เพื่อสนับสนุ นให้พนักงานใช้ความรู ้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
รวมถึ ง สร้ างความผูกพัน ต่ อ องค์กรและพร้ อ มอุ ทิศ ตนในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เป้ าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสาคัญกับแผนการสื บทอดตาแหน่ งของบุคลากรโดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั ฯ มีความ
พร้อมในการเตรี ยมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตาแหน่งว่างหรื อสาหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่ งใสในการดาเนิน
กิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย โดยนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็ นปั จจัยในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สร้าง
ความโปร่ งใสในการทางาน การดาเนิ นการให้มีจริ ยธรรมทางธรุ กิจ การจัดทาระบบควบคุ มภายในต่ างๆ รวมถึ งการให้
ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมบริ ษทั จะทบทวนหลักการปฏิบตั ิเพื่อ
ปรับใช้ให้เหมาะสมของการนา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาและทบทวนปรับปรุ งนโยบายตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั
จดทะเบียนปี 2560 ที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน กลต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate
Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้วยสาระสาคัญ 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่า
ให้ กิจการอย่างยั่งยืน
▪ คณะกรรมการบริ ษทั มี การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ กาหนดกลยุทธ์นโยบายการ
ดาเนิ นงาน, การจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ รวมถึงติดตาม
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
▪ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่แสดงถึงแนวทางการดาเนินงานให้สามารถแข่งขันและ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม และให้มีการติดตามผลการปฏิบตั ิ รวมถึงทบทวนนโยบายเป็ นประจา
▪ คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร รวมถึงดูแลให้ดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
▪ คณะกรรมการบริ ษทั มีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบของตนเอง และกาหนดขอบเขต
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ อย่างชัดเจน รวมถึง
ติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการ
หมวดที่ 2. กาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิ ยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงาน
ประจาปี เพื่อให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีความ
ยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ :

มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 5 ปี

พันธกิจ :

มีพนั ธกิจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ (stakeholder) ทุกภาคส่ วน กล่าวคือ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
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ยัง่ ยืน พัฒนาความเป็ นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเททาในสิ่ ง
ที่ เหมาะสมและน่ าเชื่ อถื อแก่ stakeholder และมุ่งมั่นในการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้การกากับดูแล
กิจการที่ดี
ค่านิยมองค์กร : คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน คือผูส้ ร้างบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ ง โดยพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และ
ท้าทายสิ่ งใหม่ๆ และสนุกกับการทางานอยู่เสมอ ซึ่ งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งจะนาพาบริ ษทั
ฯ ไปถึงเป้าหมายอย่างมัน่ คง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หรื อแผนงาน
ประจาปี ดังกล่าว สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ คานึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส และความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะถ่ายทอด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้รับทราบทัว่ ทั้งองค์กร
หมวดที่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ โดยจะต้องมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่ า 3 คน ทั้ง นี้ จ านวนและคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งต้อง
ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
▪ มี การกาหนดรายละเอีย ดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท คุ ณสมบั ติ กรรมการ วาระการด ารง
ตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง และการดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมการ ในรายงานประจาปี และบน website ของบริ ษทั ฯ ด้วย
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ)
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทาให้คณะกรรมการ
มี องค์ประกอบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ โดยระบุในกฎบัตรและแจ้งให้กรรมการทุกคนรับทราบ ซึ่ งรวมถึงการกาหนดจานวน
บริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้เหมาะสม และกาหนดจานวนการเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
▪ จัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
▪ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคลอย่างน้อยปี ละครั้ง
▪ คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมี ความรู ้ ความเข้าใจและเสริ มสร้ างทักษะ เกี่ ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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▪

ให้มีการกาหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้า
ร่ วมประชุมได้

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือ
หุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุการ
บริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ และควร
ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
▪ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตาม
นโยบายการสรรหาผูบ้ ริ หารมาสื บทอดตาแหน่งที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคานึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับ
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึ งพิจารณาผลงานและ
ความสามารถของผูบ้ ริ หารระดับสู งแต่ละคน

▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อมีกรรมการเข้าใหม่ จะจัดให้มี
การแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่

▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น

หมวดที่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ควบคู่ไปกับการสร้ างประโยชน์ร่ วมกันทั้งต่ อบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่ค้า หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์พฒั นาการดาเนินงาน การกาหนด
รู ปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุ งกระบวนการทางาน รวมถึงการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกากับดูแลความเสี่ ยง
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ ได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้น : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั ฯ อันจะมีผลให้ผถู ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดี
(2) พนักงาน : บริ ษทั ฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
สู งสุ ด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรม ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เปิ ดรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีสวัสดิการ
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(3)

(4)

(5)

(6)

และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเป็ นธรรม
ลูกค้า : บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของบริ การ และ
ปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้ลูกค้ามีความ
มัน่ ใจและพึงพอใจสู งสุ ดในบริ การ
คู่คา้ : บริ ษทั ฯ จะเคารพต่อสิ ทธิและปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแนวทางการติดตาม ประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อม : บริ ษ ัท ฯ น าความรู ้ แ ละประสบการณ์ ทางธุ รกิ จมาพัฒนาโครงการที่ สามารถสร้ าง
ประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จะจัดการดูแลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะไม่สร้างหรื อ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม
คู่แข่ง : บริ ษทั ฯ จะประกอบธุ รกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใสและไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

หมวดที่ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การกากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบการกากับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง ที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล
ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
▪

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงและแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทา
หน้าที่ดูแลด้านบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ

▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั
ฯ กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน
ข้อมูล และโอกาสของบริ ษทั ฯ และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่
ไม่สมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ควรกากับดูแลให้มีการจัดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่

▪

บริ ษ ัท ฯ ได้กาหนดช่ อ งทางรั บการแจ้ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย น (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรี ยนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริ ษทั ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบตั ิในส่วนของการรับเรื่ องร้องเรี ยน การแจ้งเบาะแส ได้ระบุไว้ใน
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

หมวดที่ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
▪ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ
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และมีจานวนเพียงพอในการดาเนิ นการ คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบ
การเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 และจัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่ องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้ของบริ ษทั ฯ โดยฝ่ ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และมีการ
หารื อร่ วมกันระหว่างฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่ มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปั ญหา
สภาพคล่อง

▪

ในกรณี ที่บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้
มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคานึงถึงเจ้าหนี้
และสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝาย

▪

บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือ และหน่ วยงานรั ฐที่เกี่ ยวข้องรั บทราบผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น การรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น

▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล บริ ษทั ฯ ให้
ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับข่าวสารเป็ นประจาผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
▪ คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั ฯ โดย
จะจัด ส่ ง หนังสื อ เชิ ญ ประชุ มพร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง และเผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้มี
เวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริ ษทั ฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ้นส่วนน้อยสาหรับ
การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ของตน และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ อย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรื อตั้งคาถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อน
การลงมติในวาระใดๆ และกรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องจะเข้าร่ วมการประชุ ม เพื่อตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุ้นในที่ประชุม

▪

คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
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9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
1.

โครงสร้ างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั จะกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
อิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารงานภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ้น สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการอื่น รวมจานวนไม่
น้อยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด และมีกรรมการที่มีความเป็ นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้อง
ไม่ต่ากว่า 3 คน ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความโปร่ งใส ชัดเจน มีการพิจารณาประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
▪ กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
▪ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่ มีมหาชนเป็ น
ผูถ้ ือหุ้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) กาหนด
▪ สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริ ษทั แต่ท้ งั นี้ ในการเป็ นกรรมการดังกล่าว
ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษัทฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
▪ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด และเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็น
อย่างอิสระได้
วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
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ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ ห ารจัดการกิ จการที่ มี ม หาชนเป็ นผูถ้ ื อ หุ้นตามที่ กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
▪ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้พน้ ตาแหน่ง
▪ ศาลมีคาสั่งให้ออก
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่เข้ามาแทน
▪
▪
▪

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกกรรมการบริ ษทั ไทย ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความ
เหมาะสมตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติก รรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาส และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
3. ดาเนินการให้บริ ษทั ฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชี ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ
4. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริ ษทั ฯ งบประมาณในการ
ลงทุน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสาคัญ และกากับดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้
และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกากับดูแลให้มีระบบ
หรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็ นคุณ
ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
6. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน กาหนดระดับอานาจดาเนิ นการ มีอานาจในการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกาหนด
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบอานาจตาม
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
7. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ และ
ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสมปี ละ 1 ครั้ง
8. กากับและดูแลการบริ หารจัดการ และการดาเนิ นการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามก ฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. ให้คาปรึ กษา/เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่ องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการที่เป็ นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาและพร้อมจะคัดค้านการกระทาของ
กรรมการอืน่ หรื อฝ่ ายจัดการในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น
10. จัด ให้ มีการทบทวนกลยุทธ์ วิ สัย ทัศ น์ และพันธกิ จ รวมถึ ง ค่ านิ ย มร่ วมขององค์กร ซึ่ ง ได้ค านึ งถึ งสภาพแวดล้อ มการ
เปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นานวัตกรรมและเทคโนโลยีม าใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคานึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อีกทั้งคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการเป็ นประจาทุกปี
11. จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง
12. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อคณะกรรมการชุดย่อย หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื อมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจหน้าที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร
13. การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (ให้ ห มายความตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ น
ลักษณะการดาเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้อนุมตั ิไว้
ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ บัง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชุม
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า
2. ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกันพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุม
3. จัดให้มีการส่งหนังสื อเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
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4. กาหนดให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่ องสาคัญๆ เช่น การได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริ ษทั ฯ การขยายโครงการลงทุน การกาหนดนโยบาย
บริ หารการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น
5. ในที่ ประชุ ม หากกรรมการคนใด เป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในวาระที่ พิจ ารณา ต้องออกจากที่ ประชุ มก่ อนเริ่ ม พิจารณาใน
วาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญ
อื่น ๆ หากมีขอ้ สงสัย กรรมการอื่นและฝ่ ายจัดการต้องดาเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย ต้องจัดทารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ไว้
8. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการบริ ษทั ฯ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน กรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
9. กรรมการบริ ษทั ฯ คนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีปรึ กษาหารื อเพื่อจัดการความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ น
ผูค้ ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
▪ ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตัด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
▪ ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
▪ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
▪ มี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มี ความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ฯ ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ น
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั กล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบที่ตอ้ งส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งออก โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3
วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ว่า
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การดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกกรรมการบริ ษทั ไทย ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความ
เหมาะสมตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิ จ ารณาความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่ วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี ของบริ ษทั ฯ และการประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงการตรวจพบการทุจริ ตหรื อ
ข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมี ความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎห มายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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8.

9.
10.
11.

(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายอื่ น ที่ เ ห็ นว่ า ผูถ้ ื อ หุ้น และผูล้ งทุนทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขต หน้า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
รายงานกิ จกรรมต่างๆ ที่ ทาเป็ นประจาเพื่อคณะกรรมการบริ ษทั รั บทราบ เช่ น รายงานกาประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานงบ
การเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควร
ทราบ
มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ตามความจาเป็ นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
มีอานาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจาเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็ นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และมีอานาจในการเรี ยก
ประชุมเพิม่ ได้ตามความจาเป็ นและองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานในที่ประชุมในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อมติภารกิจที่จาเป็ นให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริ หาร หรื อผูต้ รวจภายใน หรื อตรวจสอบบัญชี ต้องจัดใหเมีข้ ึนอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทาได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ใน
เรื่ องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่ องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุม
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยเลื อกจากกรรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการสรรหาฯ
วาระการดารงตาแหน่ง
กาหนดให้กรรมการสรรหาฯ จานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลื อกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้โดย ได้รับเสี ยงข้าง
มากจากคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสม
ตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
1. สรรหา คัดเลื อก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณี อื่นๆ
2. สรรหา คัดเลื อก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการในคณะอนุ กรรมการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะอนุ กรรมการต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสมกั บหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณากลัน่ กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ
6. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ถูกขึ้นบัญชีดา
หรื อถอนถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จดั ทาขึ้น
7. ในกรณี ที่มีการเสนอชื่ อกรรมการที่พน้ วาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง ควรนาเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ผถู ้ ือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติ ที่ประชุ มของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
5. คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยสม่าเสมอ และจัดทารายงาน
การทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี
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1.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ หารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยเลือกจากกรรรมการและผูบ้ ริ หารจานวน
หนึ่งของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว กรรมการบริ หารที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุ รกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจบริ หารต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนิ นนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้กาหนดไว้ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากาหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมกาหนดส่งให้แก่คณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารกาหนดให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารให้ถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วน
ได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
5. คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และจัดทารายงานการทาหน้าที่ใน
รอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี
1.5

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์
และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินการและปฏิบตั ิภารกิจตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิและ/หรื อมอบอานาจการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริ ษทั ฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมที่
กรรมการผูจ้ ดั การได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็ น
การผูกพันทรัพย์สินของบริ ษทั โดยตรง
ประสานงานผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั
แสวงโอกาสทางธุ รกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มรายได้และกาไรให้แก่
บริ ษทั ฯ
พิจารณาการนาทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ ไปก่ อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้าง ร้ าน หรื อสถาบันการเงิ น เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปกติตามวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิมอบหมายไว้
พิจารณาอนุ มัติการลงทุนในตราสารและหลักทรั พย์ เพื่อบัญชี บริ ษทั ในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ
มอบหมายไว้
อนุ มัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุ รกิ จ ตลอดจนการร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกิ จการอื่นๆ และให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมคราวถัดไป
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมี
มติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิ บตั ิงานด้วยหลักธรรมภิบาลใน
การทาธุรกิจ
ส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม
พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การด้วยราคาตลาด
การคิดค่าธรรมเนียมบริ การในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทัว่ ไป เป็ นต้น
อนุมตั ิแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
ดาเนินกิจการงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอานาจใน
การอนุมตั ิเรื่ องหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
สาคัญของบริ ษทั ฯ และ/หรื อรายการที่กรรมการผูจ้ ั ดการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้
มีการกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มตั ิไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ้น ในการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ อง
ดังกล่าว
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุค คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วงและ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจที่ให้ไว้
และ/หรื อให้เป็ นตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การนั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจ
ช่วงที่ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจ
มี ค วามขัด แย้ง (ตามที่ นิ ย ามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ ประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
1.6 คณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กรเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้บริ ษทั ฯ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ความเสี่ ยง
เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริ ษทั ฯ ควรได้รับผลกระทบเสี ยหายน้อยที่สุด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจัดให้
มีการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร โดยได้นาหลักการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ตามแนวทางและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของ
COSO มาเป็ นแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรั บโดยทัว่ ไป มาใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ
ในการบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯ จะต้อ งได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ของบริ ษ ัท ฯ ได้แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง/คณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยง ผูจ้ ดั การสายงาน/ฝ่ าย/แผนกต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมไปถึงหัวหน้างานและพนักงานของบริ ษทั ฯ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง ได้แก่
▪ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงขององค์กร สนับสนุน ส่ งเสริ มให้มีนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความ
เสี่ ยง
▪ กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีการจัดการความเสี่ ยงขององค์กรที่เพียงพอและเหมาะสม
▪ ติดตามการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
▪ สนับสนุนให้มีการดาเนินการตามนโยบายหรื อแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง และทาให้มนั่ ใจว่ากระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงได้รับการปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
บทบาทและหน้ าที่ของคณะทางานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้
▪ จัดทาแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
▪ ติดตามการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยง
▪ ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ ยง
▪ ประเมินและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ ยง
▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยง
1.7

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วยให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ผ่านมา พร้อมกับนาผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและ
รายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทาหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบ
ประเมิ นคณะกรรมการบริ ษทั , แบบประเมิ นคณะกรรมการตรวจสอบ, แบบประเมิ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนั้นสรุ ปได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการชุดย่อย

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริ ษทั
98.65
คณะกรรมการตรวจสอบ
98.41
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
96.43
คณะกรรมการบริ หาร
96.79

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
รายบุคคล (ร้อยละ)
95.74
98.48
97.73
95.45

1.8 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงานการเงิน
นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินเพียง
พอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้
ประวัติการศึกษา และประวัติการอบรม
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ น 114/2558 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสู ตร Audit Committee Program รุ่ น 25/2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง / บริษัทฯ
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เวนดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชัน่ จากัด
2556 - 2558
ผูอ้ านวยการ สภาวิชาชีพบัญชี
2.

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการเตรี ยมความพร้ อมด้านบุคลากรในเชิ งรุ ก เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
ตาแหน่งงานที่สาคัญขององค์กรในอนาคต โดยการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ง งาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฎิบตั ิงาน และการบริ หารจัดการองค์กร ทั้งนี้ เริ่ มจากตาแหน่ งงานระดับบริ หารก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อการเตรี ยม
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ความพร้อมด้านกาลังคน และความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดารงตาแหน่งงานที่สาคัญขององค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดารง
ตาแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
การสรรหาและแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ตามแผนสื บทอดตาแหน่งงาน บริ ษทั ฯ มีแนวทางการวางแผนสื บทอดตาแหน่งงานสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารที่
สาคัญ 2 ตาแหน่งงาน ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ และรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยสรุ ปดังนี้
ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
หน้าที่ ความรั บผิดชอบ : กาหนดนโยบาย ทิ ศทางการบริ หารงานของบริ ษทั วางแผนกลยุทธ์และบริ หารผลการ
ดาเนินงานโดยรวมให้เป็ นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรื อสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทางานโดยรวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี โดยเคยดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรไม่
น้อยกว่า 5 ปี
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง : มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์ (Visioning) การจัดองค์กร (Organizing) การให้อานาจแก่ผอู ้ ื่น
(Empowering others) ความสามารถในการจู ง ใจ (The ability to motivate others) ความสามารถในการสร้ า งเครื อข่ า ย
(Networking and partnership) ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความยัง่ ยืน (Sustainable development organization)
ตาแหน่ งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เพื่อให้บริ ษทั จัดทาและนาส่ งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานการเงิน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและสานักงาน กลต. และ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน วางแผนงบประมาณและการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การลงทุนให้
เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริ ษทั กาหนด
คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่าปริ ญญาโท สาขาบริ หารการเงิน สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์
หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทางานโดยรวมไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี โดยเคยดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรไม่
น้อยกว่า 5 ปี
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง : มีความคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างเป็ นระบบ (Analytical and systematic thinking)
ความสามารถในการสร้ า งที ม (The ability to build teamwork) ความสามารถในการบริ หารจัด การความเสี่ ย ง (Risk
management) ทักษะการบริ หารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (Conflict management and negotiation skill) และความรู ้
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ
3.

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้า
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลและบริ ห ารกิ จ การบริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม และกิ จ การร่ ว มค้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถกากับดูแลและบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/กิจการร่ วมค้า รวมถึงการติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า มีการ
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ปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริ ษทั ฯ เอง และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
และเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะส่ งบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการแต่ละบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ตามสัดส่ วนการถื อหุ้นในแต่ละบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิ จการร่ วมค้า
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างไร
ก็ ดี การส่ ง ตัว แทนเข้า ไปเป็ นกรรมการดัง กล่ า วจะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาและเห็ น ชอบโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริ ษทั
2. หากในการเข้าทารายการ หรื อการดาเนิ นการใดๆ ของบริ ษทั ย่อยที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หรื อขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทา
รายการ บริ ษทั ย่อยจะเข้าทารายการหรื อดาเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี ) เป็ น ที่เรี ยบร้อย
แล้ว
นอกจากนี้ หากในการเข้าทารายการหรื อการเกิดเหตุการณ์บางกรณี ของบริ ษทั ย่อย อันทาให้บริ ษทั ฯ มีหน้าที่
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
หน้าที่ ต้อ งแจ้งมายังฝ่ ายจัด การของบริ ษทั ฯ ในทัน ที ที่ ทราบว่ าบริ ษทั ย่อ ยมี แ ผนจะเข้าทารายการหรื อเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
3. กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า มีขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรั บผิดชอบที่ สาคัญตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนิ นงานให้แก่ บริ ษทั ฯ ทราบ โดยนาประกาศที่ เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสี ยของตนและ
บุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทราบถึ งความสัมพันธ์ และการทาธุ รกรรมกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยง
การทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. บริ ษทั ฯ จะกาหนดแผนงานและดาเนินงานที่จาเป็ น เพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วม
ค้า มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการที่จาเป็ นและ
ติ ดตามให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิ จการร่ วมค้า มี ระบบในการเปิ ดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนิ นธุ รกิจ นอกจากนี้ จะกาหนดนโยบายหรื อปรับปรุ งส่ งเสริ มให้ธุรกิ จของ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้ามีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริ ษทั และของลูกค้า ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้ง
ด้านการค้าและทางด้านกฎหมาย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงกาหนดเป็ นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริ ษทั และของลูกค้า โดย
สรุ ปนโยบายสาคัญได้ดงั นี้
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4.1 นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
1. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน จะต้องไม่นาความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการเข้าทานิ ติกรรมการอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3. บริ ษทั ฯ ได้ให้ความรู ้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ โดย
ให้บุคคลต่างๆ ข้างต้นนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการ
บริ ษทั เพื่อนาส่ งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
5. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
โดยต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
6. บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่
เป็ นระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไปหรื อเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบ
การเงินหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริ ษทั ฯ จนกว่าบริ ษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว
ซึ่ งหมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนและจนถึงวันที่งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปี
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว
7. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั
ฯ ไปใช้หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4.2 แนวทางปฎิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานผูป้ ฎิบตั ิงาน และบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่ งในบางครั้งจะต้องทางานกับ
ข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรื อเป็ นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยงั มิได้มีการ
เปิ ดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลงาน แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ ทธิ
ของบริ ษทั การปกป้องข้อมูลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต รวมทั้ง
ความมัน่ คงในการงานของบุคลากรทุกคน
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็ นความลับ
และเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 76

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปสู่ ภายนอกบริ ษทั หรื อสู่ สาธารณะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
ผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายเท่า นั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มี ห น่ วยงานกลางที่ เ ป็ นผูใ้ ห้ข้อมูล ข่าวสารแก่ สาธารณชน รวมทั้ง
รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็ น
ผูใ้ ห้รายละเอียด เพื่อสรุ ปเป็ นสารสนเทศ แล้วขออนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
4.3 แนวทางปฎิบตั ิในการใช้ขอ้ มูลภายใน
เนื่องจากบริ ษทั มีผเู ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลากหลาย จึงต้องดาเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรม
ต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ตลอดถึงผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกคนที่ได้รับทราบหรื ออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นั้น แต่หากจะทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ก็ควรกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั มิได้เปิ ดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทาการซื้อขายแล้ว ควรรายงานการซื้ อ
ขายหลัก ทรั พ ย์น้ ัน โดยถื อ ปฎิ บัติต ามกฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฎิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ ษทั จึงกาหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
1. จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยรับรู ้ได้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดเท่าที่จะทาได้ และ
เปิ ดเผยต่อพนักงานของบริ ษทั ตามความจาเป็ นเท่าที่ตอ้ งทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็ น
สารสนเทศที่เป็ นความลับและมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกาชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฎิบตั ิตามขั้นตอนการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
5.

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบ
บัญ ชี โดยแบ่ งเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่ าบริ การอื่ น (Non-Audit Fee) ได้แ ก่ ค่ า ถ่ า ยเอกสาร
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็ นต้น สรุ ปได้ดงั นี้
หัวข้ อ

ปี 2562

ปี 2561

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

1,380,000 บาท

1,260,000 บาท

2) ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)

252,100 บาท

39,560 บาท

ปี 2560
450,000 บาท
ไม่มี
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น
เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของ บริ ษทั ฯ เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม
โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนใน
ระยะยาว โดยมีหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้
1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี แนวทางดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารั ดเอาเปรี ยบ มี ความซื่ อสัตย์และ
โปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และยึดกติกาของการแข่งขัน
อย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย โดยให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน อันได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก อันได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้
ภาครัฐ และหน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิด/ ริ ดรอนสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้นด้วย
2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง โดยส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ไม่สนับสนุ นความสาเร็ จที่มาจากวิธีทุจริ ต รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่ดี มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจเพื่อ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ มีระเบียบในการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน และกาหนดให้การดาเนิ นการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่า ย
กฎหมายอย่างเคร่ งครัด และบริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และมี
มาตรการคุม้ ครองสาหรับผูร้ ายงานหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ด้วย
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพศักดิ์ศรี
และคุ ณค่ าแห่ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์อ ย่างเท่ าเที ย มกัน จึ ง ได้ส่ง เสริ ม บรรยากาศการท างานอ ย่างมี ส่วนร่ วมและมอบโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชี พอย่างเสมอภาค และมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความสามารถ โดยพนักงานจะ
ได้รับการพัฒนาส่งเสริ มให้มีความรู ้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและดารงความเป็ นเลิศในธุรกิจ
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรมไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการชี้ แจงเรื่ องจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจให้กบั พนักงานทุกคน
รับทราบในวันแรกของการเข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ และยังได้เน้นย้ารายละเอียดในหลักสู ตรการฝึ กอบรมพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ
มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ
5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีน โยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักจริ ยธรรม
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรื อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็ นธรรม เชื่อถือได้ ภายใต้รูปแบบ
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สัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกัน
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน
6) ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักว่าบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ร่ วมก้าวเดินไปสู่ การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจ โดยมีนโยบายให้จดั กรรมการเพื่อร่ วมสร้างสรรค์
สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ ทั้งที่ ดาเนิ นการเองและร่ วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทุกระดับของบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ มีจิตสานึกและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
7) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่ วมมือระหว่าง
องค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ และก่อให้เกิดประสิ ทธิผลที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสู งสุ ด การเผยแพร่ นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่ อสารและเผยแพร่
ให้กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูล
ข่าวสารของบริ ษทั ฯ เข้าถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะทางานกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดย
กาหนดให้มีจานวนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และคณะทางานกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คนทา
หน้าที่เป็ นประธานคณะทางานกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบตั ิงานโดยตระหนักถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ฯ ทาการสื่ อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
โดยผ่านนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามได้
ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ในการสร้างเสริ มความตระหนักในการมีส่วนร่ วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
บุคลากรภายในบริ ษทั ฯ คณะทางานกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนวทางการดาเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดงบประมาณและรู ปแบบในการดาเนินกิจกรรมสาหรับรอบปี นั้นๆ
บริ ษทั ฯ คานึงถึงกรอบแนวทางปฏิบตั ิ ในการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตามนโยบาย
ที่กาหนด และมีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามนโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นรายปี เพื่อนาเสนอ
ต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ้น โดยจะมีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อจัดทาเป็ นรายงานความ
ยัง่ ยืนเพื่อเผยแพร่ ทุกปี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (INSET) นาทีมคณะผูบ้ ริ หารและ
พนั ก งาน ร่ ว มโครงการ “สร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม” ในกิ จ กรรม CSR (Corporate Social
Responsibility) บริ จาคสิ่ งของอุปกรณ์สนับสนุนงานลาดตะเวนป้องกันรักษาป่ า ร่ วมปลูกป่ า ทาโป่ ง และสร้างฝายชะลอน้ า
เพื่อเป็ นการสร้ างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุ มชนในพื้นที่ และสร้ างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ธรรมชาติร่วมกัน จากความ
สามัคคีและการรวมพลังเป็ นหนึ่ งเดียวของ INSET ทาให้กิจกรรมนี้ สาเร็ จไปได้ด้วยดี ณ อุทยานแห่ งชาติทบั ลาน จังหวัด
ปราจีนบุรี

- กิจกรรมบริษัท
สั มมนาประจาปี : บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมสัมมนาประจาปี ที่จดั ขึ้นเพื่อให้พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่ วนงาน ส่ งผลให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสามารถดึงศักยภาพ
การทางานออกมาได้อย่างเต็มที่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนดไว้
บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) โดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการผูจ้ ดั การ นาทีมผูบ้ ริ หารและพนักงาน จัด
กิจกรรมสัมมนาประจาปี 2562 ในหัวข้อ "การทางานเป็ นทีม การสื่ อสาร และการสร้างความตระหนักเรื่ องการทางานเป็ นทีม"
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นและการสร้างการทางานให้เป็ น TEAMWORK มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22
พศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
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4. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่างระมัดระวังในเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยยึดถื อปฏิ บัติตาม
หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อใช้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่กระทาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การนาเสนอ การ
ให้คามัน่ สัญญา การขอ การเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ หรื อการกระทาอื่นที่เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อบุคคลอื่น
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น และปฏิ บัติตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในบริ ษทั ฯ หากพบเห็นการกระทา
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้องแจ้งเหตุหรื อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที หรื
อาจแจ้งผ่านช่องการแจ้งเบาะแสที่บริ ษทั กาหนด
4. บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษารายละเอียดของผูแ้ จ้งข้อมูลไว้เป็ นความลับ ผูแ้ จ้งข้อมูลที่กระทาด้วยเจตนาที่ดีต่อบริ ษทั ฯ และมี
ความบริ สุทธิ์ ใจ รวมถึงผูท้ ี่ปฏิเสธการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการปกป้องคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ และจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ จากการกระทาดังกล่าว
5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในรู ปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
บริ จาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ เป็ นต้น และจัดให้มีการกากับดูแล ติดตาม
ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความโปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายเกี่ยวข้อง หรื อเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เหมาะสม
8. จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรี ยนให้บริ ษทั ฯ ทราบ เพื่อหาข้อเท็จจริ งตามกระบวนการ และนาไปแก้ไขปรับปรุ ง
9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริ หารบุคลากร สร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมีการ
สื่ อสารและเผยแพร่ ความรู ้แก่บุคลากรของบริ ษทั ฯ
10. จัดให้มีการแจ้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม (ถ้ามี) รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อ
นามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไปปฏิบตั ิ และเปิ ดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นแก่
บุคลากรและสาธารณชน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในจึงได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง
ในด้านการเงิ น การบริ หาร การดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบที่
เกี่ ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่ องเพื่ อให้เ ป็ นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากที่สุด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีคณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยงเพื่อดูแลในด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยหัวหน้าสายงานในแต่ละหน่วยงาน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล ซึ่ งคณะทางานดังกล่าวได้ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จัดทาแผนจัดการ
ความเสี่ ยงของหน่วยงาน รวมถึงรายงานและติดตามผลให้ผบู ้ ริ หารทราบ และนาไปถือปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความ
เสี่ ยงองค์กร
เพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน บริ ษทั ได้ยึดถือแนวปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้ านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control Environment)
1.1 การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชาตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
ไว้อย่างชัดเจน
1.2 การกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ทิศทาง และแผนการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้ชัดเจน ตลอดจนการดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1.3 การจัดทานโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ยึดถือเป็ นหลักและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย หรื อละเว้นในการปฏิบตั ิงาน
1.4 การจัดทาข้อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั และของพนักงาน เพื่อให้
กรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับชั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นาไปประพฤติปฏิบตั ิให้ถูกต้อง และเหมาะสม
1.5 การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.6 การจัดฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
2. ด้ านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ไม่แน่ นอนที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิด
เหตุการณ์ข้ นึ จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จึงกาหนดให้ทุกหน่วยงานทาการประเมินความเสี่ ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงาน และ
จัดให้มีการควบคุมความเสี่ ยงนั้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะเน้น ตรวจสอบตามความเสี่ ยง (Risk Based Audit) โดยทาการประเมินความเสี่ ยง
ของงานและคัดเลือกงานที่มีความเสี่ ยงสู งนามาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิ ทธภาพ
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3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (Management Control)
บริ ษทั จะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย
เน้นกิจกรรมการควบคุมในลักษณะป้ องกัน สื บค้นหา แก้ไข หรื อทดแทน ซึ่ งจะช่วยลดความเสี ยหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิ ดขึ้น และสามารถบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่ น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ
ขั้นตอน และวิธีปฏิบตั ิ งาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอานาจอนุ มตั ิ ฯลฯ เป็ นต้น โดยกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่ วมมือและถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกเป็ นคาสั่งหรื อประกาศโดย
เคร่ งครัด
4. ด้ านระบบสารสนเทศและสื่ อสารข้ อมูล (information & Communication)
4.1 บริ ษทั จัดให้มีการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ ซึ่ งต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็ นปัจจุบนั
4.2 บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และประสานการปฏิบตั ิงาน โดยจัดให้มีการประชุมพนักงานเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
5. ด้ านระบบการติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั จัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอโดยผูป้ ระเมิน
อิสระ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมตรวจสอบและ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั หากขั้นตอนหรื อการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารพิจารณากาหนดมาตรการควบคุม
และแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ผู ้ต รวจสอบภายในซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระ รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ช่ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมสาคัญของบริ ษทั ได้
ดาเนินตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีความรัดกุดที่เพียงพอ
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธภาพ บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ จากัด
ทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560 และบริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ จากัด ได้มอบหมายให้ นายไพศาล
ภู่รัตน์เจริ ญชัย ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
ในการให้คาปรึ กษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ นึ อย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
บริ ษทั สู่ความสาเร็ จ จากัด ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ได้นาเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 โดยมี
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ดังนี้
การตรวจสอบภายในปี 2562
1. การตรวจสอบ งวดไตรมาสครั้งที่ 1/2562
เป็ นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุ งแก้ไขข้อสังเกตของการตรวจสอบครั้งก่อน และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จานวน 7 ระบบงาน และตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง จานวน 1
แห่ง (True MSC ธัญญบุรี Phase 2) ดังนี้
1) ระบบบริ หารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ระบบบัญชี
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3) ระบบการเงิน
4) ระบบจัดซื้อและจัดส่ง
5) ระบบบริ หารงานบุคคล
6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ระบบบริ หารงานโครงการ
2. การตรวจสอบ งวดไตรมาสครั้งที่ 2/2562
เป็ นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุ งแก้ไขข้อสังเกตของการตรวจสอบครั้งก่อน และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จานวน 6 ระบบงาน
1) ระบบบริ หารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ระบบการเงิน
3) ระบบธุรการ
4) ระบบ จป. และความปลอดภัย
5) ระบบขายและการตลาด
6) งานเลขานุการบริ ษทั
3. การตรวจสอบ งวดไตรมาสครั้งที่ 3/2562
เป็ นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุ งแก้ไขข้อสังเกตของการตรวจสอบครั้งก่อนและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จานวน 7 ระบบงาน
1) ระบบบริ หารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ระบบบริ หารงานบุคคล
3) ระบบจัดซื้อและจัดส่ง
4) ระบบบริ หารงานโครงการ
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ระบบการเงิน
7) ระบบบัญชี
และมีการสุ่ มตรวจพื้นที่ปฏิบตั ิงานโครงการจานวน 1 แห่ ง คือ โครงการปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ าย
สานักงานเศรษฐกิจเกษตร
4. การตรวจสอบ งวดไตรมาสครั้งที่ 4/2562
เป็ นการตรวจสอบเพื่อติดตามการปรับปรุ งแก้ไขข้อสังเกตของการตรวจสอบครั้งก่อนและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบ จานวน 7 ระบบงาน
1) ระบบบริ หารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ระบบบัญชี
3) ระบบการเงิน
4) ระบบธุรการ
5) ระบบ จป. และความปลอดภัย
6) ระบบขายและการตลาด
7) งานเลขานุการบริ ษทั
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
มีคุณสมบัติ ความรู ้และประสบการณ์ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็ นการประชุมที่ไม่มีตวั แทนฝ่ ายบริ หารเข้า
ร่ วมด้วยจานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งจะดาเนินการทุกครั้ง
ที่มีเรื่ องหารื อโดยตรงกับทางผูส้ อบบัญชี โดยมีกิจกรรมหลักสรุ ปได้ดงั นี้
1. พิ จ ารณางบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจ าปี ก่ อ นน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคาชี้แจงจากฝ่ ายบริ หาร และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานรายการปรับปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินที่มีสาระสาคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระบบบัญชี และงบการเงินมีความถูกต้องเชื่ อถือได้ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา เพื่อเป็ นประโยชน์กบั นักลงทุนหรื อผูใ้ ช้งบการเงิน
2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 เรื่ อง การติดตามประเด็นจากการตรวจสอบครั้งก่อน ระบบบริ หารองค์กรและ
สภาพแวดล้อม ระบบบัญชีและการเงิน ระบบขายและการตลาด ระบบควบคุมสิ นทรัพย์ถ าวร ระบบจัดซื้ อและจัดส่ ง ระบบ
บริ หารงานโครงการซึ่ งรวมถึงการสุ่ มตรวจพื้นที่ปฏิบตั ิงานโครงการ ระบบ จป.และความปลอดภัย ระบบบริ หารงานบุคคล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ จากัด (Outsource Internal Auditor) ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3. ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดของทางการและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ อง
การไม่ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ขออนุ มัติจากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอธิ พงศ์
อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3500 หรื อ นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ นายเสถียร
วงศ์ส นัน ท์ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3495 หรื อ นางสาวกุ ล ธิ ด า ภาสุ ร กุ ล ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5946 หรื อ
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นายยุทธพงษ์ เชื้ อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9445 หรื อ นางสาวกนิ ษฐา ศิริพฒั นสมชาย ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 10837 ในนาม บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 เนื่องจากเห็นว่า
• มีมาตรฐานในการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดีตลอดมา
• ให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน
• ค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีการปรับ
ค่าบริ การสู งขึ้นกว่าอัตราของปี 2562 ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็ นอัตราที่น่าจะสมเหตุผล
• สานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่ อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอานาจที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
เป็ นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่ งใส และเชื่อถือได้

(นายศรัญย์ สุ ภคั ศรัณย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีขอ้ มูลโดยสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต
กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
โดยถือหุ้นร้อย 38.01
นางสาวกมลชนก ทองแกมแก้ว
ภรรยาของนายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุ ต ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 11.20
2. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
2.1 รายการให้เช่าที่ดิน และอาคารสานักงน
12.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

ลักษณะรายการ
(1) ค่าเช่ าอาคารสานักงาน
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าอาคาร
สานักงานกับ นายศักดิ์บวร พุกกะณะ
สุต เพื่อใช้เป็ นสานักงานฝ่ ายช่าง
บริ การ โดยปัจจุบนั ได้จดทะเบียนเป็ น
สานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ แล้ว
รายละเอียดอาคาร
ที่ต้งั : เลขที่ 73,75 ซอยรามอินทรา 5
แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ : 300 ตารางวา
อัตราค่าเช่า : 180,000 บาทต่อเดือน
(ชาระทุกเดือน)
ระยะเวลาให้เช่า : 3 ปี
(2 มกราคม 2562 – 1 มกราคม 2565)

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2561
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2562
ค่าเช่าอาคาร
ความจาเป็ นของการทารายการ
สานักงาน 2,160,000 บริ ษทั ฯ ทาการเช่าอาคารสานักงานดังกล่าวเพื่อ
บาท
ใช้เป็ นสานักงานฝ่ ายช่างบริ การ
และ
เงินมัดจา
540,000 บาท

ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จา้ งผูป้ ระเมินอิสระ คือ บริ ษทั
พรี เมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จากัด
ประเมินราคาตลาดของค่าเช่าของอาคาร
สานักงาน โดยเปรี ยบเทียบกับค่าเช่าของอาคาร
สานักงานอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายกัน และตั้งอยูใ่ น
ทาเลใกล้เคียงกัน พบว่าค่าเช่าอาคารสานักงานที่
บริ ษทั ฯ ทาสัญญากับ นายศักดิ์บวร พุกกะณะ
สุต มีมูลค่าเท่ากับราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
ความเห็นชอบการเข้าทาสัญญาเช่ าที่ดิน พร้ อม
สิ่ งปลู ก สร้ า งและก าหนดราคาค่ า เช่ า จาก
กรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าว เพราะเห็นสมควรว่า
การเช่าอาคารสานักงานมีความจาเป็ น เนื่องจาก
เป็ นการรองรับการขยายธุ รกิจและบุคคลากรที่
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่าเช่าสานักงานดังกล่าวเป็ น
ราคาตลาด สามารถเที ย บเคี ย งได้กับ อาคาร
สานักงานใกล้เคียง
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2561

นางสาวกมลชนก
ทองแกมแก้ว

(2) ค่าเช่ าที่ดิน
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : นางสาวกมลชนก ทองแกม
แก้ว
บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับ
นางสาว
กมลชนก ทองแกมแก้ว เพื่อใช้เป็ นที่
จอดรถของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดที่ดิน
ที่ต้งั : หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม.
พื้นที่ : 100 ตารางวา
อัตราค่าเช่า : 4,736.84 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาให้เช่า : 2 ปี
(1 สิงหาคม 2560ถึง
1 สิงหาคม 2562)

56,842 บาท

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562

33,158 บาท

ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีก ารต่อสัญญาเช่ าอาคาร
สานัก งานดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนิ นการตาม
นโยบายการท ารายการระหว่ า งกัน ที่ ก าหนด
และ/หรื อปฎิบัติให้เ ป็ นไปตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความจาเป็ นของการทารายการ
บริ ษัท ฯ ท าการเช่ า ที่ ดิน ดัง กล่ า วเพื่ อใช้เ ป็ นที่
จอดรถของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราค่าเช่าของ
ที่ดินดังกล่าว กับอัตราค่าเช่าที่ดินเปล่าในบริ เวณ
ใกล้เคียง พบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเป็ นราคา
ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ว รั บ ทราบและให้
ความเห็นชอบการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว
เพราะเห็นสมควรว่าการเช่าที่ดินดังกล่าวมีความ
จาเป็ น และราคาค่าเช่าเป็ นราคาตลาดเมื่ อเทียบ
กับพื้นที่ใกล้เคียง
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2.2 รายการการโอนสิทธิในสัญญา
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2561

บริ ษทั บีดีวี เอสเตท จากัด
(“บีดีวี เอสเตท”)

(1) เงินมัดจาค่าที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ
มีเงินมัดจาค่าที่ดินจานวน 43.50 ล้าน
บาท และเพิ่มเป็ น 56.60 ล้านบาท ใน
ระหว่างปี 2561
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
บริ ษทั ฯ มีการโอนสิ ทธิ ในสัญญาโอน
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ สั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย
ที่ดิน ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั เนอวา
นา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามสัญญาลง
วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ให้ แ ก่ บี ดี วี
เอสเตท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทน
การโอนสิ ท ธิ จ านวน 62,840,352.66
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็ นกาไร
จ า ก ก า ร โ อ น สิ ท ธิ ฯ จ า น ว น
5,339,027.41 บาท ซึ่ ง รั บ รู้ เ ป็ นรายได้
อื่นในงบกาไรขาดทุนปี 2561
สั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ฯ ดัง กล่ า ว เป็ น
สัญญาที่ บริ ษัทฯ ได้รับโอนสิ ทธิ แ ละ
หน้าที่ในการจะซื้ อจะขายที่ ดินบริ เวณ
ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า จ านวน 4 แปลง
เนื้อที่รวมโดยประมาณ 10-0-53.6 ไร่
อย่า งไรก็ ต ามรายการดัง กล่ า ว
เป็ นรายการที่ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งครั้ งเดี ย ว
เท่านั้น

62,840,352.66

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562
-

ความจาเป็ นของการทารายการ
เนื่องจากในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่
จะใช้ประโยชน์ใ นที่ ดินดังกล่าวอีก ต่อไป จาก
เดิ มที่ มีแ ผนจะสร้ า งเป็ นอาคารส านัก งานแห่ ง
ใหม่ของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริ ษทั ฯ ได้จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ คือ บริ ษทั
ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
เพื่ อ ประเมิ น ราคาตลาดของราคาที่ ดิ น แปลง
ดังกล่าว เพื่อใช้เ ป็ นราคาอ้างอิงในการก าหนด
ราคาที่ใช้ในการโอนสิ ทธิดงั กล่าว โดยสรุ ปราคา
ตลาดของที่ ดินมีมูล ค่ าอยู่ที่ตารางวาละ 50,000
บาท ซึ่ งเท่ากับราคาที่ บริ ษทั ฯ ต้องชาระเพื่อซื้ อ
ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึง
ความเหมาะสมของรายการ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่
มี แ ผนและความจ าเป็ นที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ าก
ที่ดินดังกล่าวและรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
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3. มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่าง
บริ ษทั ฯกับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการการทาการทา
รายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกับ กรรมการบริ ษ ัท และผู ้บ ริ ห ารที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการนั้น ให้มีการนาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้
เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ
เป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักการในการอนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์การวัดขนาดรายการ
อานาจดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของบริ ษทั จดทะเบียนซึ่ งอ้างอิงประกาศตลาด
หลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน
4. แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษทั ฯมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริ ษทั ฯจะกาหนด
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะรายการธุ รกิจปกติ และเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถอ้างอิงเปรี ยบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรื อ
ราคาที่ เกิ ดขึ้นกับรายการประเภทเดี ยวกันที่ บริ ษทั ฯกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และราคาที่ใช้สาหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาตลาด
ในกรณี ที่ไม่มีราคาเปรี ยบเทียบ ราคาสาหรับการทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระเป็ นผูใ้ ห้ ความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ างกัน ดัง กล่ าวได้ เพื่ อ น าไป
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผูถ้ ือหุ้น แต่กรรมการบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงในรายการดังกล่าว และจะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและ
กรรมการบริ ษทั จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ
และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร่ งครัด
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ผูส้ อบบัญชีปี 2560-2562 รายนามผูต้ รวจสอบบัญชีสาหรับงบการเงินงวดต่างๆ ดังนี้

งวดบัญชี
1. งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2560
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
2. งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2561
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
3. งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2562
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน

สานักงานบัญชี

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

9445

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

9445

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

9445

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสาหรับ งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2560
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ประเภทความเห็นของผูส้ อบบัญชี: ไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ มูล/เหตุการณ์ที่เน้น
งบการเงินประจาปี 2560 จัดทาโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสาหรับกิจการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะ และมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับรายการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีต่างๆ ในปี ก่อนและมีการ
ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้และมาตรฐานการบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสาหรับ งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2561
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประเภทความเห็นของผูส้ อบบัญชี: ไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ มูล/เหตุการณ์ที่เน้น
งบการเงินประจาปี 2561 จัดทาโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีขอ้ สังเกต
เกี่ ยวกับรายการปรั บปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดของปี ก่ อนจากการบันทึ กไม่ครบส่ งผลกระทบต่อกาไรสะสมยกมาต้นปี 2561
จานวน 1.04 ล้านบาท
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสาหรับ งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี 2562
(สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประเภทความเห็นของผูส้ อบบัญชี: ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
งบการเงินสาหรับปี 2562 จัดทาโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562
บาท
%

31 ธันวาคม 2561
บาท
%

หน่ วย : บาท
31 ธันวาคม 2560
บาท
%

สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รายได้ทยี่ งั ไม่เ รี ยกชาระ
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระผูกพัน
เงินมัดจาค่าทีด่ นิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

223,048,227.90
250,833,424.34
175,255,779.13
253,689,247.08
902,826,678.45

21.35
24.01
16.78
24.29
86.43

174,138,721.18
50,024,831.19
285,130,020.83
509,293,573.20

28.70
8.24
47.00
83.94

91,381,903.73
115,466,461.33
95,212,846.26
302,061,211.32

23.58
29.79
24.57
77.94

50,906,670.14
4.87
82,950,442.82
7.94
829,783.64
0.08
3,110,177.60
0.30
4,008,941.86
0.38
141,806,016.06 13.57
1,044,632,694.51 100.00

35,567,277.76
52,449,193.86
953,330.47
2,588,987.60
5,880,604.68
97,439,394.37
606,732,967.57

5.86
8.64
0.16
0.43
0.97
16.06
100.00

35,236,000.00
43,499,218.00
1,191,372.01
467,970.66
1,283,749.80
3,809,791.09
85,488,101.56
387,549,312.88

9.09
11.22
0.31
0.12
0.33
0.98
22.06
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562
บาท
%

31 ธันวาคม 2561
บาท
%

หน่ วย : บาท
31 ธันวาคม 2560
บาท
%

หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รบั ล่วงหน้า
ภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เจ้าหนี้ เ งินประกันผลงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

179,117,609.66

17.15

189,452,790.16

31.23

122,480,284.35

31.60

8,579,448.68
24,763,321.11
212,460,379.45

0.82
2.37
20.34

7,827,076.20
6,828,941.01
2,536,690.42
206,645,497.79

1.29
1.13
0.42
34.07

68,576,589.28
191,056,873.63

17.69
49.29

12,907,842.81
23,400,606.18
15,550,888.00
51,859,336.99
264,319,716.44

1.23
2.24
1.49
4.96
25.30

27,989,294.19
437,148.27
12,437,038.00
40,863,480.46
247,508,978.25

4.61
0.07
2.05
6.73
40.80

374,648.27
6,418,749.00
6,793,397.27
197,850,270.90

0.10
1.66
1.76
51.05

26.80
35.47
0.62

207,000,000.00
207,000,000.00
63,000,000.00
6,430,993.00

34.12
10.38
1.06

50,000,000.00
50,000,000.00
-

12.90
-

26,706,060.37
2.56
96,579,193.08
9.25
780,312,978.07 74.70
1,044,632,694.51 100.00

13,000,000.00
69,792,996.32
359,223,989.32
606,732,967.57

2.14
11.50
59.20
100.00

5,000,000.00
134,699,041.98
189,699,041.98
387,549,312.88

1.29
34.76
48.95
100.00

280,000,000.00
280,000,000.00
370,596,731.62
6,430,993.00
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
งบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อ นต้ นทุ นทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสุ ทธิสาหรั บปี
กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการที่ จะไม่ ได้ รับการจั ดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเ งินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้ นสามัญถั วเฉลี่ ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้ น)

ปี 2561
บาท

หน่ วย : บาท
ปี 2560
บาท
%

บาท

%

1,216,612,337.22
3,353,443.42
1,219,965,780.64

99.73
0.27
100.00

1,000,582,270.45
6,546,477.01
1,007,128,747.46

99.35
0.65
100.00

529,301,463.68
989,023.18
530,290,486.86

99.81
0.19
100.00

1,003,821,932.65
9,936,778.83
57,551,609.68
1,071,310,321.16
148,655,459.48
(1,270,921.10)
147,384,538.38
(27,263,331.06)
120,121,207.32

82.28
0.81
4.72
87.81
12.19
(0.10)
12.09
(2.23)
9.86

826,163,600.93
4,155,950.06
56,319,491.48
886,639,042.47
120,489,704.99
(596,370.39)
119,893,334.60
(25,336,741.06)
94,556,593.54

82.03
0.41
5.59
88.03
11.96
(0.06)
11.90
(2.52)
9.38

426,733,822.82
1,492,031.99
21,271,936.98
449,497,791.79
80,792,695.07
80,792,695.07
(16,880,110.60)
63,912,584.47

80.47
0.28
4.01
84.76
15.24
15.24
(3.18)
12.06

%

120,121,207.32

(1,462,639.20)
93,093,954.34

63,912,584.47

0.27

0.27

127.83

450,400,000.00

345,827,398.00

500,000.00
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไรสุทธิสาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิสาหรับปี เ ป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
(กลับรายการ)ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
กาไรทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไรจากการโอนสิทธิ์ และหน้าทีส่ ญั ญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ
กาไรจากการตัดจาหน่ ายทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์จากการดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้ น)ลดลง :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เ รี ยกชาระ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น(ลดลง) :
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้ เ งินประกันผลงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2561

หน่ วย : บาท
ปี 2560

120,121,207.32

94,556,593.54

63,912,584.47

3,239,507.29
(507,900.00)
(833,424.34)

944,615.58
507,900.00
-

1,049,515.85
-

(538.89)
(1,878,436.46)
1,270,921.10
3,433,850.00
27,263,331.06

(5,339,027.41)
(1,037,742.24)
596,370.39
6,430,993.00
4,189,990.00
25,336,741.06

(205,979.32)
(634,890.50)
1,408,739.00
16,880,110.60

152,108,517.08

126,186,433.92

82,410,080.10

(124,387,014.74)
31,440,773.75
1,871,662.82

64,933,730.14
(189,917,174.57)
(2,070,813.59)

174,026,317.63
(40,712,844.97)
(2,150,631.14)

(10,335,180.50)

66,972,505.81

(74,113,820.78)

17,934,380.10
22,963,457.91
91,596,596.42
(320,000.00)
1,745,462.48
(1,270,921.10)
(30,524,270.70)
61,226,867.10

(61,747,648.27)
62,500.00
4,419,533.44
1,037,742.24
(596,370.39)
(23,739,628.64)
(18,878,723.35)

29,451,684.47
374,648.27
169,285,433.58
634,890.50
(18,664,872.56)
151,255,451.52

ปี 2562
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระผูกพันเพิ่มขึ้ น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการโอนสิทธิสญั ญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจาหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

ปี 2562

ปี 2561

หน่ วย : บาท
ปี 2560

(15,339,392.38)
(250,000,000.00)
16,521.17
(33,425,291.70)
(207,900.00)
(298,956,062.91)

(331,277.76)
48,838,245.41
(11,987,697.24)
(700,100.00)
35,819,170.41

(35,236,000.00)
10,000,000.00
(13,097,218.00)
257,009.35
(587,734.60)
(72,900.00)
(38,736,843.25)

(14,329,078.90)
392,740,000.00
(12,143,268.38)
(79,628,950.19)
286,638,702.53
48,909,506.72
174,138,721.18
223,048,227.90

(4,183,629.61)
220,000,000.00
(150,000,000.00)
65,816,370.39
82,756,817.45
91,381,903.73
174,138,721.18

(89,000,000.00)
(89,000,000.00)
23,518,608.27
67,863,295.46
91,381,903.73

การเปิ ดเผยข้ อ มูล เกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เ งินสด
ทีด่ นิ และอาคารเพิ่มขึ้ นจากการก่อหนี้ ระยะยาว

-

40,000,000.00

-
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2560 – 2562 บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกาไร
สุ ทธิ และรายได้จากการให้บริ การ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริ ษทั มาจาก 3
ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
และธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
ทั้งนี้ ในปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 530.29 ล้านบาท 1,007.13 ล้านบาท และ 1,219.97 ล้านบาท
ตามลาดับโดยรายได้หลักของบริ ษทั ฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา
เป็ นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแต่ละปี มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 19.38 ร้อยละ 17.43
และร้อยละ 17.49 ตามลาดับ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 22.76 ล้านบาท 60.48 ล้านบาท และ 67.49 ล้านบาท
ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุ รกิจ โดย
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจานวน 63.91 ล้านบาท 94.55 ล้านบาท และ 120.12 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 1,059.23
ล้านบาท ธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 110.44 ล้านบาท และธุ รกิจงานซ่ อมบารุ งและบริ การ
จานวน 46.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 86.82 ร้อยละ 9.05 และร้อยละ 3.85 ของรายได้รวมตามลาดับ โดยเป็ นการรับรู ้
รายได้จากโครงการหลักๆ ดังต่อไปนี้
• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล หมู่บา้ นในพื้นที่ชาย
ขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน
กสทช.) (ตั้งศูนย์อินเทอร์ เน็ตโรงเรี ยนและชุมชนเพื่อให้บริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม
(USO Net)) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1)
• โครงการจัดให้มีบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสานักงาน กสทช. ภาคเหนือ 1 และ
ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2)
• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (CAT
ASEAN Digital Hub)
• โครงการก่ อสร้ างอาคารชุ ม สายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center (MSC)-TYB (ธัญบุรี) Phase 2) จังหวัด
ปทุมธานี
• โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2
• โครงการสถานีเคเบิ้ลใต้น้ า TRUE Landing Station จังหวัดสงขลา
• โครงการปรับปรุ งและขยายพื้นที่ CAT IDC
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การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
1.1 โครงสร้ างรายได้
ประเภทบริการ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม
3. ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
4. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ

406.03

76.57

800.03

79.44

1,059.23

86.82

120.39

22.70

194.86

19.35

110.44

9.05

2.88
0.99
530.29

0.54
0.19
100.00

5.69
6.55
1,007.12

0.56
0.65
100.00

46.95
3.35
1,219.97

3.85
0.28
100.00

ในปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 530.29 ล้านบาท 1,007.12 ล้านบาท และ 1,219.97 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่ งมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม และธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
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รายได้หลักของบริ ษทั ฯ มาจากธุ รกิ จก่ อสร้ างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุ รกิ จโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ งมีรายได้รวมกันเฉลี่ย 3 ปี คิดเป็ นอัตราส่ วนกว่าร้อยละ 95.00 ของรายได้รวมในแต่ละปี
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละธุรกิจสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1. ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
รายได้
1. งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้)
1. งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาไรขั้นต้น (อัตรากาไรขั้นต้น)
1. งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
406.03
100.00
286.46
70.55
119.57
29.45
327.46
80.65
225.57
78.74
101.89
85.22
78.56
19.35
60.89
21.26
17.68
14.78

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
800.03
100.00
125.56
15.69
674.47
84.31
661.59
82.70
89.09
70.96
572.49
84.88
138.44
17.30
36.47
29.04
101.97
15.12

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,059.23
100.00
358.31
33.83
700.92
66.17
843.65
79.65
290.80
81.16
552.85
78.88
215.58
20.35
67.51
18.84
148.07
21.12

ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 406.03 ล้าน
บาท 800.03 ล้านบาท และ 1,059.23 ล้านบาท ตามลาดับ และมีตน้ ทุนของธุรกิจดังกล่าวจานวน 327.46 ล้านบาท 661.59 ล้าน
บาท และ 843.65 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนดังกล่าวบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละงวด ซึ่ งมีรายการหลักคือ ค่าจ้าง
เหมาและค่าวัสดุ ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นจานวน 78.56 ล้านบาท 138.44 ล้านบาท และ 215.58 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลจานวน 286.46 ล้านบาท จากโครงการ TRUE IDC และ MSC
– TYB - Phase 1 และศูนย์ขอ้ มูลของ FORTH ซึ่งเป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องมาจากปี ก่อนหน้า งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าว
มีตน้ ทุนจานวน 225.57 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 78.74 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 119.57 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคาร
ให้แก่ FORTH, SYM และโครงการ USO (Phase 1) งานดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 101.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต้นทุนต่อ
รายได้ร้ อ ยละ 85.22 สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม าจากโครงการ USO (Phase 1) ซึ่ งมี อ ัต ราส่ ว นต้น ทุ น ต่ อ รายได้ค่ อ นข้า งสู ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 78.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 19.35 ของรายได้ในปี 2560
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลจานวน 125.56 ล้านบาท จากโครงการ TRUE IDC, MSCTYB (Phase 2), ศูนย์ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) และ TRUE IDC (Phase 2) เป็ น
ต้น งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 89.09 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 70.96 นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมี รายได้จากงานก่ อสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 674.47 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่ อมต่ อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1) งานดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน
572.49 ล้านบาท คิ ด เป็ นอัต ราส่ วนต้น ทุน ต่อ รายได้ร้อ ยละ 84.88 อยู่ใ นระดับ ใกล้เ คีย งกัน กับปี ก่ อ น ส่ ง ผลให้ สุ ท ธิ แ ล้ว
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บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 138.44 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นร้อยละ 17.30 ของรายได้ในปี 2561
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลจานวน 358.31 ล้านบาท จากโครงการ TRUE Landing Station
Songkhla, MSC-TYB (Phase 2), CAT IDC และ TRUE IDC (Phase 2) เป็ นต้น งานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน
290.80 ล้านบาท คิ ด เป็ นอัต ราส่ วนต้นทุน ต่อ รายได้ร้อ ยละ 81.16 นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง มี ร ายได้จากงานก่ อสร้ างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 700.92 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคารให้แก่
W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 552.85 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วน
ต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 78.88 ต่ากว่าปี ก่อน ส่ งผลให้สุทธิ แล้ว บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของธุ รกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 215.58 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 20.35 ของรายได้ในปี 2562
2. ธุรกิจโครงสร้ างพื้นฐานและโครงข่ ายโทรคมนาคม
รายการ
รายได้
1. งานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้)
1. งานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
กาไรขั้นต้น (อัตรากาไรขั้นต้น)
1. งานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
120.39
100.00
30.09
24.99
90.30
75.01
68.34
56.77
16.62
55.25
51.72
57.27
52.05
43.23
13.47
44.75
38.59
42.73

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
194.86
100.00
65.12
33.42
129.74
66.58
115.03
59.03
48.96
75.19
66.06
50.92
79.84
40.97
16.16
24.81
63.68
49.08

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
110.44
100.00
29.42
26.64
81.02
73.36
76.60
69.36
26.11
88.75
50.49
62.32
33.84
30.64
3.31
11.25
30.53
37.68

ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication
Infrastructure) จานวน 120.39 ล้านบาท 194.86 ล้านบาท และ 110.44 ล้านบาท ตามลาดับ และมี ต้นทุนของธุ รกิ จดังกล่าว
จานวน 68.34 ล้านบาท 115.03 ล้านบาท และ 76.60 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นจานวน 52.05 ล้าน
บาท 79.84 ล้านบาท และ 33.84 ล้านบาท ตามลาดับ ธุ รกิจดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็ นงานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ และงาน
ติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจานวน 30.09 ล้านบาท เป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE และ
บริ ษทั อื่นๆ งานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 16.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 55.25
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจานวน 90.30 ล้านบาท เป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE และ
FORTH เป็ นต้น งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 51.72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต้นทุนต่อรายได้ร้อย
ละ 57.27 ส่ งผลให้สุทธิ แล้ว บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 52.05
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 43.23
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณจานวน 65.12 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 48.96 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 75.19 เพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากปี ก่อน จากโครงการ CAT Tower ซึ่ งมี CAT เป็ นเจ้าของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีตน้ ทุนอยู่ในระดับสู ง จาก
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การที่มีตน้ ทุนเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายจานวน 129.74 ล้านบาท เป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE, FORTH และ AIT เป็ นต้น งานติ ดตั้งระบบ
โครงข่ายสายดังกล่าวมี ต้นทุนจานวน 66.06 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 50.92 ส่ งผลให้สุทธิ แล้ว
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 79.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร
ขั้นต้นร้อยละ 40.97
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่ งสัญญาณจานวน 29.42 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีตน้ ทุนจานวน 26.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.75 อยูใ่ นระดับที่
ค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เกิด จากโครงการ CAT Tower ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนเสา
ส่งสัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่าย
สายจานวน 81.02 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นงานของกลุ่มบริ ษทั TRUE, AIT และ Nirvana งานติ ดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมี
ต้นทุนจานวน 50.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 62.32 ส่งผลให้สุทธิแล้วบริ ษทั ฯ มีผลกาไรขั้นต้นของ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 33.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 30.64
3. ธุรกิจงานซ่ อมบารุง-บริการ และอื่นๆ
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบารุ ง -บริ การ และอื่นๆ จานวน 3.87 ล้านบาท 12.23 ล้านบาท
และ 50.30 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบารุ ง-บริ การจานวน 2.88 ล้านบาท 5.69 ล้านบาท และ 46.95 ล้าน
บาท ตามลาดับ รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักคือ รายได้จากการให้บริ การบารุ งรักษา
แบบ Preventive Maintenance (PM) และรายได้จากการให้บริ การบารุ งรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) ตัวอย่างลูกค้า
ได้แก่ FORTH, ISSP, DELPHI และ PEA เป็ นต้น ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การจานวน 5.69
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากการที่บริ ษทั ฯ รับงานตรวจซ่อมและบารุ งรักษาอุปกรณ์ DWDM ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ของสายไฟเบอร์ ออปติกให้แก่ FORTH รวม 162 สถานี และในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจงานซ่ อมบารุ งและบริ การ
จานวน 46.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก เนื่องมาจากงานปรับปรุ งและเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ให้แก่อาคาร
MRT อีกทั้งบริ ษทั ฯ เริ่ มรับรู ้รายได้งานบารุ งรักษาอุปกรณ์โครงการ USO (Phase 1) มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ซึ่ งมีระยะเวลา
ตามสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 0.99 ล้านบาท 6.55 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ส่วน
ใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร และกาไรจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ อย่างไรก็ดีในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น
จานวน 6.55 ล้านบาท อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าปี อื่น เนื่องจากมีกาไรจากการโอนสิ ทธิในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจานวน 5.34 ล้าน
บาท (รายละเอียดเพิ่มเติ มในรายการระหว่างกัน) ในขณะที่ปี 2562 รายได้อื่นส่ วนใหญ่มาจากกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด ณ วันสิ้นงวด
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจานวน 27.61 ล้านบาท 41.78 ล้านบาท และ 47.17 ล้านบาท
ตามลาดับ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานฝ่ ายบริ หารโครงการและบริ การ
ซึ่ งเป็ นพนักงานส่ วนที่บริ หารและดูแลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ต้งั แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มบันทึกค่า
แรงจูงใจพนักงานของฝ่ ายบริ หารโครงการและบริ การไว้ในต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน จากเดิมที่รายการดังกล่าวถูกบันทึกไว้ใน
ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่ งค่าแรงจูงใจดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯ จ่ายให้แก่พนักงานฝ่ ายบริ หารโครงการและบริ การ
สาหรับโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็ จและสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้วนตามสัญญา (ปิ ดโครงการ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเริ่ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2560 จากมูลค่าโครงการที่บริ ษทั ฯดาเนินการและรับรู ้รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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ค่าใช้ จ่ายในการขาย
รายการ
1. ผลตอบแทนพนักงานขาย
2. ค่ารับรอง
3. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
0.12
8.29
1.22
81.72
0.15
9.99
1.49
100.00

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
2.31
55.47
1.77
42.55
0.08
1.97
4.16
100.00

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
5.04
50.70
3.65
36.72
1.25
12.58
9.94
100.00

ในปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 1.49 ล้านบาท 4.16 ล้านบาท และ 9.94 ล้านบาท ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนพนักงานขาย, ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เช่น ค่า
ของขวัญปี ใหม่ ค่าส่งเสริ มการขาย และค่าโฆษณา เป็ นต้น
ผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและการตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจานวนและ
เงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โบนัส และค่าแรงจูงใจซึ่ งพนักงานขายจะได้รับเมื่อโครงการนั้นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
และเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้ครบถ้วนตามสัญญา
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รายการ
1. ผลตอบแทนพนักงานบริ หาร
2. ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
3. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
4. ค่าใช้จ่ายสานักงาน
5. ค่าเสื่อมราคา
6. ค่าใช้จ่ายบริ หารอื่น
รวม

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
10.93
51.38
2.92
13.73
2.18
10.24
1.05
4.93
4.20
19.72
21.27
100.00

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
36.01
63.94
6.43
11.42
4.93
8.75
2.41
4.27
0.94
1.68
5.60
9.95
56.32
100.00

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
33.40
58.04
8.60
14.94
4.38
7.61
3.20
5.56
7.97
13.85
57.55
100.00

ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 21.27 ล้านบาท 56.32 ล้านบาท และ 57.55 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายการหลักของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ได้แก่ ผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หาร, ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายสานักงาน
ผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หาร
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หารจานวน 10.93 ล้านบาท 36.01 ล้านบาท และ
33.40 ล้านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ธุ รการ (Back office) ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุ นการเติบโตของธุ รกิจบริ ษทั ฯ และการปรับฐาน
เงินเดือนพนักงานเมื่อต้นปี 2561
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าค่อนข้างมาก จากการที่บริ ษทั ฯ เริ่ มมี
การจ่ายค่าบาเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริ หารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้หลัก
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริ หารลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลาออก
ของคณะกรรมการบริ หาร 1 ท่าน และบริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนอัตราค่าบาเหน็จคณะกรรมการบริ หารจากเดิมที่ ไม่เกินร้อยละ 1.00
ของรายได้หลัก เป็ นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี แทน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ ง
โบนัสประจาปี ของพนักงานตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งจากผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ซึ่ งส่ งผลให้ผลตอบแทน
พนักงานลดลงแม้ว่าจานวนพนักงานจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้อายุงานมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียม
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีภาษีและค่าธรรมเนียมจานวน 2.92 ล้านบาท 4.93 ล้านบาท และ 8.60 ล้านบาท ตามลาดับ
มีรายการหลักคือ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย และค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนี ยมต่างๆเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าอย่างมาก เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทางานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายสานักงานจานวน 2.18 ล้านบาท 2.41 ล้านบาท และ 4.38 ล้านบาท ตามลาดับ
รายการดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเช่าสานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายสานักงานเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าอย่างมาก มีสาเหตุมาจากค่าเช่าสานักงานที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ทาการเช่าอาคารจากคุณศักดิ์บวร พุกกะณสุ ต กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนามาใช้เป็ นสานักงานสาขาเพื่อ
รองรับการขยายตัวของบริ ษทั ฯในอนาคต (รายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนของรายการระหว่างกัน)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน และอัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
รายการ
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากการดาเนินงาน

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
530.29
100.00
(426.73)
(80.47)
(1.49)
(0.28)
(21.27)
(4.01)
80.79
15.24

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,007.13
100.00
(826.16)
(82.03)
(4.16)
(0.41)
(56.32)
(5.59)
120.49
11.96

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,219.97
100.00
(1,003.82)
(82.28)
(9.94)
(0.81)
(57.55)
(4.72)
148.66
12.19

ในปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 80.79 ล้านบาท 120.49 ล้านบาท และ 148.66 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรจากการดาเนินงานร้อยละ 15.24 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 12.19 ตามลาดับ กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่บริ ษทั ฯ รับรู ้
ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2561 - 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 0.60 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนทาง
การเงินจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซ้ื อที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็ นสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ ทั้งนี้ในปี 2560
บริ ษทั ฯ ไม่มีตน้ ทุนทางการเงิน เนื่องจากไม่มีเงินกูย้ ืม และไม่มีการใช้วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2560 - 2562 บริ ษ ัท ฯ มี ค่ าใช้จ่ ายภาษี เ งิ น ได้จ านวน 16.88 ล้านบาท 25.34 ล้านบาท และ 27.26 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate) ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 21.13 และร้อยละ 18.50 ตามลาดับ
รายการ

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
17.16
(0.28)
16.88

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
26.28
(0.94)
25.34

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
27.78
(0.52)
27.26

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 16.88 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20.89 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ปี 2560 จานวน 17.16 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 0.28 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 25.34 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.13 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ปี 2561 จานวน 26.28 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 0.94 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 27.26 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 18.50 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้จานวน 27.78 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 0.52 ล้านบาท
กาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ
รายการ
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
530.29
100.00
(426.73)
(80.47)
(22.76)
(4.29)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,007.13
100.00
(826.16)
(82.03)
(60.48)
(6.00)

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,219.97
100.00
(1,003.82)
(82.28)
(67.49)
(5.53)

80.79

15.24

120.49

11.96

148.66

12.19

-

-

(0.60)

(0.06)

(1.27)

(0.10)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

80.79

15.24

119.89

11.90

147.38

12.08

ค่าใช้จ่ายทางภาษี
กาไรสุ ทธิ

(16.88)
63.91

(3.18)
12.05

(25.34)
94.56

(2.52)
9.39

(27.26)
120.12

(2.23)
9.85

สาหรับปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 63.91 ล้านบาท 94.56 ล้านบาท และ 120.12 ล้านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิเท่ากับร้อยละ 12.05 ร้อยละ 9.39 และร้อยละ 9.85 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจานวน 63.91 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิร้อยละ 12.05 สัดส่วนใหญ่มาจากกาไร
ขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่ วนรายได้ต่อรายได้
รวมค่อนข้างสู ง จึงส่งผลให้กาไรสุ ทธิของปี เพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ จานวน 94.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 9.39 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนตามรายได้ที่เพิ่มสู งขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ กลับมีอตั รากาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อน จากต้นทุนโครงการที่
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เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากโครงการ USO (Phase 1) ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นต่ากว่าโครงการอื่น และค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลตอบแทนพนักงานที่เพิม่ สู งขึ้น ตามการเพิม่ ขึ้นของจานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจานวน 120.12 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิร้อยละ 9.85 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ และ
อัตรากาไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนตามรายได้ที่เพิม่ สู งขึ้น และต้นทุนโครงการที่ลดลงจากการที่บริ ษทั ฯ มีการปรับประมาณการ
ต้นทุนโครงการ USO (Phase 1 และ 2) ซึ่ งมีการอัตราความสาเร็ จของงาน ณ สิ้ นปี 2562 มากกว่าร้อยละ 85 ให้ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ ง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี อตั รากาไรขั้นต้นสู งขึ้น เนื่ องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวม
ค่อนข้างสู ง ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน มีอตั ราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไร
ขั้นต้น
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น
รายการ
กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้ อยละ
63.91
12.05
200.00
0.32

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้ อยละ
94.56
9.39
345.83
0.27

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้ อยละ
120.12
9.85
450.40
0.27

* สมมติฐาน EPS ที่จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ วันสิ้นงวด ที่ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ต่อหุ้น (คานวณจากจานวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ วัน
สิ้นงวดแต่ละปี ที่ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น) เท่ากับ 0.32 บาท 0.27 บาท และ 0.27 บาท ตามลาดับ
1.2

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน

ภาพรวมของสินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 - 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 387.55 ล้านบาท 606.73 ล้านบาท และ 1,044.63 ล้านบาท
ตามลาดับ รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 302.06 ล้านบาท 509.29 ล้านบาท และ 902.83 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 77.94 ร้อยละ 83.94 และ ร้อยละ 86.43 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ โดยรายการหลักคือ ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ เงินลงทุนชัว่ คราว และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแต่ละรายการสามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
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ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12
เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า (สุ ทธิ)

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้ อยละ
71.10
71.41
28.46
28.58
-

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้ อยละ
27.47
86.20
2.33
7.31
1.54
4.83

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ร้ อยละ
144.43
91.46
0.04
0.03
12.69
8.03

-

-

0.02

0.06

0.76

0.48

99.57
99.57

100.00
100.00

1.02
32.38
(0.51)
31.87

3.20
101.60
(1.60)
100.00

157.92
157.92

100.00
100.00

ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มี ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จานวน 99.57 ล้านบาท 31.87 ล้านบาท และ 157.92 ล้านบาท
ตามลาดับ
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จานวน 99.57 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน
71.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.41 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมดในปี 2560 สัดส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระของ
ICN จานวน 60.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.40 ของลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระในปี 2560 ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ดังกล่าวลดลงจากปี 2559 ตามการชาระเงินที่ถึงกาหนด และบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้คา้ งชาระไม่เกิน 3 เดือนจานวน 28.46 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จาก ICN จานวน 25.06 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จานวน 31.87 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน
27.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.20 ของลูกหนี้การค้าสุ ทธิในปี 2561 สัดส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระของ AIT
และ FORTH จานวน 11.16 ล้านบาท และ 10.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40.63 และร้อยละ 38.22 ของลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระในปี ตามลาดับ ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระดังกล่าวลดลงจากปี 2560 จากการชาระเงินที่ถึงกาหนด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 0.51 ล้านบาท เป็ นค่าขนส่งที่บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บจาก W&W
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จานวน 157.92 ล้านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน
144.43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.46 ของลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ ในปี 2562 สัดส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระของ
W&W และ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จานวน 45.75 ล้านบาท และ 72.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.68 และ
ร้อยละ 50.26 ของลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระในปี ตามลาดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นของโครงการ USO (Phase 2) และโครงการ
ปรับปรุ งและขยายพื้นที่ CAT-IDC ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก ส่ วนใหญ่เกิดจากการ
ส่ งมอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวางบิลเรี ยกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการกลับรายการค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 0.51 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชาระเงินแล้ว
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ทั้งนี้ ต้ งั แต่ปี 2561 บริ ษทั ฯ เริ่ มมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาลูกหนี้ รายตัว และ
วิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ ควบคู่กบั อายุหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ดังตารางต่อไปนี้
ระยะเวลาค้ างชาระ
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป

อัตราร้ อยละของหนี้สงสัยจะสู ญ
50
100

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นจานวน 15.90 ล้านบาท 18.15 ล้านบาท และ 17.33 ล้านบาท
ตามลาดับ รายการดังกล่าวมีรายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้ กรมสรรพกร ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด และเงิน
ประกันผลงาน
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจานวน 17.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินประกันผลงานซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 4.17 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นการรับประกันผลงานโครงการติดตั้งระบบ
โครงข่ายสาย
รายได้ ที่ยังไม่ เรียกชาระ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระคือมูลค่างานที่บริ ษทั ฯ ทาเสร็ จแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินได้ เนื่องจากยังไม่ถึง
กาหนดระยะเวลา หรื อเงื่อนไขตามสัญญา
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 95.21 ล้านบาท 285.13 ล้านบาท และ 253.69 ล้าน
บาท รายการดังกล่าวมีอตั ราส่วนร้อยละ 24.57 ร้อยละ 47.00 และร้อยละ 24.29 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
ตารางด้ านล่างแสดงรายละเอียดของรายได้ ที่ยังไม่ เรียกชาระ
รายการ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
3. ธุรกิจงานซ่อมบารุ งและบริ การ
รวม

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ

0.66

0.69

119.21

41.81

87.24

34.39

94.50
0.06
95.21

99.25
0.06
100.00

165.92
285.13

58.19
100.00

166.45
253.69

65.61
100.00

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 95.21 ล้านบาท สัดส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 94.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.25 ของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระในปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นงาน
ติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 285.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2560 มาจากธุ รกิจ
ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41.81 ของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ในปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ MSC TYB – Phase 2, โครงการ USO, โครงการ TRUE IDC – Phase 1 และ Phase 2 เป็ นต้น
และรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 165.92 ล้านบาท คิด
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เป็ นร้อยละ 58.19 ของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion
และโครงการ TUC กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 253.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 87.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.39 ของรายได้ที่ยงั ไม่
เรี ยกชาระ ซึ่ งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Asian Hub โครงการอาคารสื่ อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็ นต้น และรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
และโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.61 ของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจาก
โครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion, โครงการ CAT Collocate Tower และโครงการ TUC
กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระส่วนใหญ่มาจากงานติดตั้งโครงข่ายสาย เนื่องมาจากเงื่อนไขการชาระเงินในสัญญาให้บริ การ
บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการติดตั้งสายส่ งสัญญาณของทั้งโครงการให้แล้วเสร็ จที่ร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด จึงจะสามารถ
วางบิลเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับเหมาหลักได้ ส่ งผลให้งานส่ วนที่สาเร็ จแล้วถูกสะสมเป็ นรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระมี มูลค่าที่ สูง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการหารื อกับลูกค้า (W&W) ในการปรั บปรุ งเงื่ อนไขการวางบิ ลชาระเงิ นของงานติ ดตั้ง
โครงข่ายสายใหม่ ซึ่งหากเจรจาเป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 91.38 ล้านบาท 174.14 ล้านบาท และ
223.05 ล้านบาท รายการดังกล่าวมี อตั ราส่ วนร้ อยละ 23.58 ร้ อยละ 28.70 และร้ อยละ 21.35 ของสิ นทรั พย์รวมในแต่ละปี
ตามลาดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 เนื่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าโครงการใหญ่ เช่น USO (Phase 2) และ
CAT-IDC
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวจานวน 250.83 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) บางส่ วน บริ ษทั ฯ นาไปลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ โดยเงินลงทุนดังกล่าวถูกจัด
ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 85.49 ล้านบาท 97.44 ล้านบาท และ 141.81 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.06 ร้อยละ 16.06 และร้อยละ 13.57 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่ วนใหญ่
ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 1.19 ล้านบาท 52.45 ล้านบาท และ 82.95 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 0.31 ร้อยละ 8.64 และร้อยละ 7.94 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ รายการดังกล่าว
เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 - 2562 จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อที่ดินและอาคารสานักงาน ของโครงการ เนอวานา แอทเวิร์ค ราม
อินทรา จานวน 3 ยูนิต เพื่อใช้เป็ นสานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 108

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันจานวน 35.24 ล้านบาท 35.57 ล้านบาท และ
50.90 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 9.09 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 4.87 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ เป็ นเงินฝาก
สถาบันการเงินที่บริ ษทั ฯ ใช้ค้ าประกันสิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันดังกล่าวเพิ่มขึ้นในทุกปี ตามการขอเพิ่มวงเงินค้ าประกันโครงการจากธนาคาร
พาณิ ชย์ ซึ่งมีเงื่อนไขให้บริ ษทั ฯ วางเงินฝากเพิม่ เติมเพื่อค้ าประกันวงเงินดังกล่าว
1.3

ภาพรวมของหนีส้ ิน

โครงสร้ างหนีส้ ินของบริษัท
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมจานวน 197.85 ล้านบาท 247.51 ล้านบาท และ 264.32 ล้านบาท ตามลาดับ
ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเจ้าหนี้เงิน
ประกันผลงาน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 17.93 ล้านบาท และ 22.96 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ รายละเอียดแต่ละรายการ
สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจานวน 191.06 ล้านบาท 206.65 ล้านบาท และ 212.46 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราส่วนร้อยละ 96.57 ร้อยละ 83.49 และร้อยละ 80.38 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ มีรายการหลักคือ เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจานวน 122.48 ล้านบาท 189.45 ล้านบาท และ
179.12 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ การค้าจานวน 94.50 ล้านบาท 160.66 ล้านบาท และ 134.70 ล้านบาท ตามลาดับ
เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับเหมารายย่อยที่บริ ษทั ฯ จ้างเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นบริ ษทั คู่คา้
ที่จาหน่ายอุปกรณ์สาหรับติดตั้งในแต่ละโครงการ
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 68.58 ล้านบาท 6.83 ล้านบาท และ 24.76 ล้านบาท
ตามลาดับ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าคือ เงินที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อนามาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซึ่ งเป็ นไปตาม
สั ญ ญาที่ ไ ด้ต กลงร่ วมกัน และอี กส่ วนหนึ่ ง คือเงิ นที่ บ ริ ษทั ฯ เรี ย กเก็บจากลู กค้าตามสั ญญา ซึ่ ง มากกว่ ารายได้ที่รับ รู ้ ตาม
อัตราส่วนของงานที่ทาสาเร็ จ
สิ้นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 24.76 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินรับ
ล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 1) จากการที่บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามสัญญา
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจานวน 6.79 ล้านบาท 40.86 ล้านบาท และ 51.86 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 3.43 ร้อยละ 16.51 และร้อยละ 19.62 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็ นรายการหลัก
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งจานวน 40.00 ล้านบาท เพื่อซื้ อที่ดินและอาคารสาหรับใช้เป็ น
สานักงานใหญ่แห่ งใหม่ โดย ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มี เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบัน การเงิ นคงเหลื อ 35.82 ล้านบาท
แบ่งเป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 7.83 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี จานวน 27.99 ล้านบาท
สิ้นปี 2562 บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจานวน 21.49 ล้านบาท
แบ่งเป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 8.58 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี จานวน 12.91 ล้านบาท
เจ้ าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานจานวน 0.37 ล้านบาท 0.44 ล้านบาท และ 23.40 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.18 และร้อยละ 8.85 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ สิ้นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้เงินประกัน
ผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมากเนื่องจากการหักเงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมางานโครงการต่าง ๆที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างในปี 2562 เช่น USO Phase 1 และ 2 โครงการ CAT IDC โครงการอาคารสื่ อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็ นต้น
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานจานวน 6.42 ล้านบาท
12.44 ล้านบาท และ 15.55 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคานวณประมาณการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานตั้งแต่ปี 2560
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับ
ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ส่งผลให้บริ ษทั มีหนี้สินจากการตั้งสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 189.70 ล้านบาท 359.22 ล้านบาท และ 780.31 ล้านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ้นตามผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ ในแต่ละปี และเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 จากการเพิ่มทุนจานวน 220 ล้านบาท
และปี 2562 จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) จานวน 380.60 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นลดลงจากปี 2559 จากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 89.00 ล้านบาท ถึงแม้จะมี
ผลกาไรสุ ทธิจานวน 63.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 189.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2560 จากกาไรที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ และ
จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเพิ่มทุนจานวน 220 ล้านบาท ถึงแม้บริ ษทั ฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจานวน 150.00 ล้านบาท ส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 359.22 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 จากกาไรที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ และ
จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้ งแรก (IPO) สุ ทธิ ด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ ยวกับการ
จาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 380.60 ล้านบาท ถึงแม้บริ ษทั ฯ จะมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 79.63 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 780.31 ล้านบาท
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ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น หรื อ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากับ
1.04 เท่า 0.69 เท่า และ 0.34 เท่า ตามลาดับ อัตราส่ วนดังกล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2561 จากผลกาไรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ฯ
1.4

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง
งบกระแสเงินสด
รายการ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
151.26
(38.74)
(89.00)
23.52

31 ธันวาคม 2561
(18.88)
35.82
65.82
82.76

31 ธันวาคม 2562
61.23
(298.96)
286.64
48.91

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ณ สิ้นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากการดาเนินงานจานวน 151.26 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสด
ที่ได้รับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น กาไรก่อนภาษีเงินได้ และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดาเนินงานจานวน 18.88 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั
ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากการที่บริ ษทั ฯ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็ จ แต่ยงั ไม่สามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
ได้ ถึงแม้จะมีกาไรก่อนภาษีเงินได้ค่อนข้างมากก็ตาม
ณ สิ้นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการดาเนินงานจานวน 61.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกาไรก่อน
ภาษีเงินได้ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ประกอบกับรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลง ถึงแม้จะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 38.74 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ฯ มีเงินฝาก
สถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ค้ าประกันสิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจานวน 35.82 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ฯ ขายสิ ทธิ์
การซื้อที่ดินให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 298.96 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนชัว่ คราว เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้ค้ าประกันเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั จานวน 250 ล้าน
บาท และ 15.34 ล้านบาท ตามลาดับ และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 33.42 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 89.00 ล้านบาท ซึ่ งทั้งหมดเป็ นเงินปั นผล
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 65.82 ล้านบาท จากเงินรับชาระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 220.00 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยเงินจ่ายเงินปั นผลจานวน 150.00 ล้านบาท และเงินจ่ายชาระเงินกูย้ ืมสถาบัน
การเงินจานวน 4.18 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 286.64 ล้านบาท จากเงินรับชาระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 392.74 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 12.14 ล้านบาท และ
เงินจ่ายเงินปันผลจานวน 79.63 ล้านบาท และมีการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมสถาบันการเงินจานวน 14.33 ล้านบาท
1.5 อัตราส่ วนสภาพคล่องที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนความสามารถชาระหนี้ดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (cash basis)

หน่ วย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.58
2.66
137
2.67
136
1

2.46
4.59
80
5.30
69
11

4.25
3.49
105
5.45
67
38

(เท่า)
(เท่า)

1.69

7.41
-

71.82
0.48

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.58 เท่า 2.46 เท่า และ 4.25 เท่า ตามลาดับ
ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากปี 2559 จากการที่บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในอัตรา
ที่มากกว่าการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากการที่บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ค่อนข้างมาก จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยงั ไม่
เรี ยกชาระ ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นจากยอดสะสมของงานที่บริ ษทั ฯ สร้างแล้วเสร็ จ แต่ยงั ไม่สามารถวางบิลเรี ยกเก็บเงินได้ ประกอบกับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิม่ สู งขึ้น เนื่องจากการที่บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพิม่ ขึ้น
ณ สิ้ น ปี 2562 บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 ค่ อ นข้า งมาก จากการเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งมากของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนชัว่ คราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินที่ได้จาก IPO ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนีด้ อกเบีย้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
ณ สิ้ นปี 2561 - 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ดอกเบี้ย 7.41 เท่า และ 71.82 เท่า ตามลาดับ
จากการที่ บริ ษทั ฯ ได้กู้ยืมเงิ นเพื่อซื้ อที่ ดินและอาคารมาใช้เป็ นสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี กาไรจากการ
ดาเนิ นงานค่อนข้างสู ง ในขณะที่ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปี เพียง 0.60 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ งผลให้
อัตราส่ วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนถึงความสามารถในการชาระหนี้ ดอกเบี้ยที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการกูย้ ืมเงินใน
ปี 2560
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ณ สิ้ น ปี 2560 และ ปี 2562 บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราส่ วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน 1.69 เท่ า และ 0.48 เท่า
ตามลาดับ ในปี 2560 อัตราส่ วนดังกล่าวลดลงจากปี 2559 ค่อนข้างมาก จากเงินปันผลจ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 อัตราส่ วน
ดังกล่าวค่อนข้างต่า จากเงินปันผลจ่าย และการจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า และระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 2.66 เท่า 4.59 เท่า และ 3.49 เท่า ตามลาดับ
คิดเป็ นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 137 วัน 80 วัน และ 105 วัน ตามลาดับ ทั้งนี้อตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าดังกล่าวคานวณ
จาก ลูกหนี้การค้า สุ ทธิดว้ ยรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ณ สิ้ นปี 2561 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ ปรับตัวดีข้ ึน จากความสามารถ
ในการติดตามลูกหนี้ ของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกชาระเงินจากลูกหนี้ ได้เพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้อตั ราหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ ปรับตัวดีข้ ึนตามไปด้วย อย่างไรก็ดี สิ้ นปี 2562 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าค่อนข้างมาก ซึ่งบริ ษทั มีการวางบิล
เรี ยกเก็บเงินจากโครงการใหญ่ในเดือนธันวาคม 2562
วงจรเงินสด
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มี วงจรเงิ นสดเท่ากับ 1 วัน 11 วัน และ 38 วัน ตามลาดับ โดยสามารถอธิ บายผ่าน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยได้ดงั นี้
ณ สิ้ นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 137 วัน 80 วัน และ 105 วัน ตามลาดับ โดยระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยดังกล่าวคานวณจากลูกหนี้การค้า ปรับปรุ งด้วยรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ และเงินรับล่วงหน้า
ณ สิ้นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 137 วัน ลดลงจากปี 2559 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 243 วัน
มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้ การค้า จากการที่บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินจาก W&W ได้จากโครงการ MSC TYB
(Phase 1) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากโครงการ USO จึงส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้น และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 80 วัน ลดงจากปี ก่อน มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้
การค้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากการที่บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินจาก ICN ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากโครงการ USO ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้จากการประกอบธุรกิจ จึงส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริ ษทั ฯ ลดลง
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 105 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลู ก หนี้ การค้า ซึ่ ง เพิ่ มขึ้น ตามการวางบิ ล เรี ยกช าระเงิ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มาจาก W&W และ บริ ษ ัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) จากโครงการ USO (Phase 2) และ CAT IDC ตามลาดับ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ณ สิ้นปี 2560 – 2562 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 136 วัน 69 วัน และ 67 วัน ตามลาดับ ระยะเวลาชาระ
หนี้เฉลี่ยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มี ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ ยเท่ากับ 136 วัน ลดลงอย่างมากจากปี 2559 มี สาเหตุมาจากการ
ปรั บตัวลดลงของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ในขณะที่ บริ ษทั ฯ มี ต้นทุนในการให้บริ การเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสู งขึ้น และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยลดลง
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ณ สิ้ นปี 2561 - 2562 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 69 วัน และ 67 วัน ตามลาดับ ซึ่ งมีอตั ราใกล้เคียงกัน และ
ลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก มี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริ การค่อนข้างสู ง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสู งขึ้น และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยลดลง
1.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถเรียกชาระเงินจากลูกค้า
การที่บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเป็ นจานวนมากในปี 2561 และ 2562 หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 47.00 และ
ร้อยละ 24.29 ของสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ จากการที่ยงั ไม่สามารถวางบิลเรี ยกชาระเงินจากบางโครงการ เนื่องจากยัง
ไม่ถึงเงื่อนไขการวางบิล หรื อโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการตรวจรับงานนาน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
สะสมค่อนข้างมาก จึงมีความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว หรื ออาจต้องใช้เวลานานกว่าที่บริ ษทั ฯ
จะได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ ฐานะการเงินมัน่ คง ดังนั้นความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับชาระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าว
จึงมีไม่มากนัก รวมถึงการหารื อกับลูกค้าในการปรับปรุ งเงื่อนไขการวางบิลชาระเงินของงานติดตั้งโครงข่ายสายใหม่ให้เร็ วขึ้น
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
การที่รายได้จากการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ มาจาก W&W ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม TRUE บริ ษทั ฯ
จึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และต่อผลการดาเนินของบริ ษทั ฯ อย่างไร
ก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และได้วางแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดย เช่น
การหาลูกค้ารายใหม่อย่างน้อย 3 รายต่อปี และขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เป็ นต้น
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
แล้ว
2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ น

สาระสาคัญของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุม ดู แลให้มีก ารปฏิ บตั ิ ตามระบบ
ดังกล่าว
3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ ต ามระบบดังกล่า ว

และบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลัก ฐานว่า เอกสารทั้ง หมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับ ที่ บ ริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรางคณา เตไชยา เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววรางคณา เตไชยา กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการผูจ้ ดั การ

ลายมือชื่ อ
-นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต-

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโครงการและบริ หารทัว่ ไป -นายเมธา โชติอภิสิทธิ์ กุลผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ ง

นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่ อ
-นางสาววรางคณา เตไชยา-

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

เอกสารแนบ 1;

ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง

1. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต *
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธาน
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )

69

45

คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (2)

- ปริ ญญาโท MS(ECON), Econometrics,
Kansas State University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DCP รุ่ นที่ 17/2545

0.27

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร DCP รุ่ นที่ 254/2561
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 144/2561
- หลักสูตร Financial Statement for
Director (FSD) รุ่ นที่ 35/2561
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 29
(วตท. 29)

38.01

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารราย
อื่น
ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2559 – ปัจจุบนั
ปี 2554 – 2561
ปี 2552 – 2559

ไม่มี

ปี 2549 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั

ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการกากับตลาดทุน

บมจ. อินฟราเซท

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / / ประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. อินฟราเซท

บมจ. เนอวานา ไดอิ
บมจ. ทรี นีต้ ีวฒั นา
กองทุนการออมแห่งชาติ
สานักงาน ก.ล.ต.

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม

3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล *
กรรมการ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารโครงการ /บริ หารทัว่ ไป
/ กรรมการบริ หาร

41

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 151/2561

4. นายวิเชียร เจียกเจิม
กรรมการ

67

ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง

(1)

- ปริ ญญาโท การเงิน Indiana
University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DCP รุ่ นที่ 13/2543

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน กับกรรมการ/
บริ ษทั (2) ผูบ้ ริ หารรายอื่น
3.83
ไม่มี

0.27

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ปี 2561 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ. อินฟราเซท

ปี 2558 – 2560
ปี 2551 - 2557

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารโครงการ/บริ หาร
ทัว่ ไป / กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การแผนกบริ หารโครงการ

ปี 2561 – ปัจจุบนั
ปี 2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ

ปี 2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ปี 2541 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

ปี 2532 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. อินฟราเซท
บจก.ไอลิส อินโนเวชัน่
(ธุรกิจการเงิน)
บจก.บียอนกรี น
(ธุรกิจรถพลังงานไฟฟ้า)
บจก.คลังสินค้านานากิจ
(ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
บจก.บีโอที ลีส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจการเงิน)

บจก. อินฟราเซท
บจก. อินฟราเซท

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง

(1)

5. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
46

คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 114/2558
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่ นที่ 25/2560

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน กับกรรมการ/
บริ ษทั (2) ผูบ้ ริ หารรายอื่น
0.49
ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ปี 2561 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ปี 2561 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

ปี 2558 – 2562

กรรมการ

ปี 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ. อินฟราเซท

บมจ. สบายเทคโนโลยี
(ธุรกิจตูเ้ ติมเงิน)
บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์
(ธุรกิจโรงพยาบาล)
บจก.บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอน
โซลิเดชัน่ (ธุรกิจที่ปรึ กษา)
บมจ.โรงพยาบาลราชธานี
(ธุรกิจโรงพยาบาล)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง

(1)

6. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
42

-

-

7. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย *
กรรมการ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารโครงการและบริ การ/
กรรมการบริ หาร

40

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน กับกรรมการ/
บริ ษทั (2) ผูบ้ ริ หารรายอื่น
ปริ ญญาเอก Management Science,
0.27
ไม่มี
Illinois Institute of Technology,
USA
ปริ ญญาโท Financial, Illinois
Institute of Technology, USA
ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สารสนเทศ
ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP รุ่ นที่ 233/2560
หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 130/2559
คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชมงคลเขตเทคนิค
กรุ งเทพ
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 153/2561

0.27

ไม่มี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ปี 2562 – ปัจจุบนั
ปี 2561 – ปัจจุบนั

ปี 2561 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2555 – ปัจจุบนั

อาจารย์ประจา

ปี 2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริ หาร
โครงการและบริ การ/
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การโครงการ

ปี 2554 – 2560

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ. สิ นมัน่ คงประกันภัย
บมจ. อินฟราเซท

บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
เจเอสพี
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บมจ. อินฟราเซท

บจก. อินฟราเซท

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง
8. นายเกษม เตไชยา
กรรมการ

9. นางสาววรางคณา เตไชยา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน/
กรรมการบริ หาร/
เลขานุการบริ ษทั

(1)

อายุ
(ปี )
44

42

คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม
- ปริ ญญาโท Executive MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 152/2561

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Monash
University
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 153/2561
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital
Markets Program รุ่ นที่ 5/2560

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน กับกรรมการ/
บริ ษทั (2) ผูบ้ ริ หารรายอื่น
0.27
พี่ชายของ
นางสาว
วรางคณา
เตไชยา

0.13

น้องสาวของ
นายเกษม
เตไชยา

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ปี 2555 – 2558
ปี 2554 – 2555

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ปี 2561 – ปัจจุบนั

ปี 2558 – 2561

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน /
กรรมการบริ หาร / เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

ปี 2554 - 2558

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ. อินฟราเซท
บจก.เคเอส แอ็ดไวเซอรี่
บจก. บีดีวี เอสเตท
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บล. เออีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
บมจ. อินฟราเซท

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่
(ธุรกิจร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม)
บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่
เซอร์วิส
(ธุรกิจขนส่งพัสดุระหว่าง
ประเทศ)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5
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ชื่อ-สกุลและตาแหน่ง

(1)

10. นายสุรพล สิริวฒั น์โสภณ **
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานขายและการตลาด/
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )
43

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน กับกรรมการ/
บริ ษทั (2) ผูบ้ ริ หารรายอื่น
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจการตลาด
0.02
ไม่มี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
และการเข้ารับการอบรม

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ปี 2561 – ปัจจุบนั

ปี 2554 - 2558

ตาแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานขายและการตลาด /
กรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั
บมจ. อินฟราเซท

บจก. ยูนิทรี โอ เทคโนโลยี
(ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายและ
ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน Data
Center)

หมายเหตุ : (1) * เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันบริ ษทั ฯ ตามหนังสือรับรอง
(2) ** ลาออกโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
(3) สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวเป็ นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6
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1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กาหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษทั ไว้โดยเฉพาะดังนี้
1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นให้ผบู ้ ริ หารที่เกี่ย วข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตามระเบียบปฏิบตั ิ
นโยบาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
2. จัดทาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
3. ดาเนินการให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสาเนา
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อ
พึงปฏิบตั ิ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุ้น
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู ้บริ หาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการทราบ
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็ น รายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
9. ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดาเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7
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นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

นายวิเชียร เจียกเจิม

นายศรัณย์ สุ ภัคศรัณย์

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

นายอัครวัฒน์ อัครสุ วรรณชัย

นายเกษม เตไชยา

นางสาววรางคณา เตไชยา

นายสุ รพล สิริวัฒน์ โสภณ

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

C/ID/AC

D/MD

D

D

ID/AC

ID/AC

D

D

M

M

2. บมจ. ทรี นีต้ ี วัฒนา

ID/AC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. บมจ. เนอวานา ไดอิ

ID/AC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. บจก. คลังสิ นค้า นานากิจ

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

5. บจก. บียอนด์ กรี น

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

6. บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย)

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

7. บจก. ไอลิส อินโนเวชัน่

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

8. บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชัน่

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

9. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี

-

-

-

-

ID/AC

-

-

-

-

-

10. บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์

-

-

-

-

ID/AC

-

-

-

-

-

11. บมจ. สบายเทคโนโลยี

-

-

-

-

ID/AC

-

-

-

-

-

12. บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

13. บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอรี่

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

บริษัท

1. บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

นายวิเชียร เจียกเจิม

นายศรัณย์ สุ ภัคศรัณย์

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

นายอัครวัฒน์ อัครสุ วรรณชัย

นายเกษม เตไชยา

นางสาววรางคณา เตไชยา

นายสุ รพล สิริวัฒน์ โสภณ
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14. บมจ. สิ นมัน่ คงประกันภัย

-

-

-

-

-

ID/AC

-

-

-

-

15. บจก. บีดีวี เอสเตท

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

16. บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

M

-

-

บริษัท

หมายเหตุ :

C- ประธานกรรมการ
AC-กรรมการตรวจสอบ

D-กรรมการ
MD-กรรมการผูจ้ ดั การ

ID-กรรมการอิสระ
M-ผูบ้ ริ หาร

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9
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เอกสารแนบ 2:

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-ไม่ มี-

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

เอกสารแนบ 3:
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจาสอบภายใน
บริ ษั ท ฯ ใช้ บ ริ การหน่ วยงานภายนอก (Outsource) เป็ นผู ้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ โดยว่ า จ้ า ง
บริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ จากัด ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท สู่ ความสาเร็จ จากัด
ตาแหน่ ง

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล

นายไพศาล ภู่รัตน์เจริ ญชัย

การศึกษา
ประวัติ ก ารอบรมที่
เกี่ยวข้อง

-

ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตสตร์

-

ใบอนุญาตผูต้ รวจสอบภายในสากล (CIA) เลขที่ 30807, IIA

-

ใบอนุญาตผูต้ รวจสอบภายใน (CPIA) เลขที่ 5026, IIAT

-

ใบวุฒิบตั รบริ หารความเสี่ ยง (CRMA) เลขที่ 2284, IIA

ประสบการณ์ทางาน
ปี
ที่เกี่ยวข้อง
ปี 2554-ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. สู่ความสาเร็ จ

ปี 2542-2550

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2542

อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

ปี 2539-2542

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บมจ. ทีพีไอโพลีน

ปี 2535-2539

ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน

บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ

ปี 2532-2534

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ เกิยรตินาคิน

ปี 2532

ผูต้ รวจสอบฝ่ ายวิเคราะห์และกากับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ (หรื อได้รับ
ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1
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เอกสารแนบ 4:
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1
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เอกสารแนบ 5:

อื่นๆ
-ไม่ มี-

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1

