
 

ที่. INSET 073/2563 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2563  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 
 บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 427.85 ลา้นบาท และ 530.09 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายไดจ้าก
ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.65 และรอ้ยละ 12.61  ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของรายได้
ในไตรมาส 3/2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เกิดจากการเร่งด าเนินงานโครงการใหญ่ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการติดตัง้วงจรกรอง
สญัญาณย่านความถ่ี 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล ย่านความถ่ี 824-839/869-
884 MHz และเรื่องแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคล่ือนที่ย่านความถ่ี 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(“โครงการ CAT Filter”) มลูค่างานรวม 1,088.25 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และโครงการ New Tier III Modular DC (BBT) (“โครงการ 
KTBCS”) มูลค่างานรวม 317.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ รบัรูร้ายไดจ้ากทั้งสองโครงการเป็น
จ านวนรวม 371.47 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของรายไดร้วมในไตรมาส 3/2563  

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563  บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 50.29  ลา้นบาท และ 52.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 11.75 และรอ้ยละ 9.64 ตามล าดบั โดยไตรมาส 3/2563 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวนใกลเ้คียง
กับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ในขณะที่อตัราก าไรสทุธิลดลง เหตุผลหลกัมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่า
กว่าโครงการขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.89 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 20.57 อย่างไรก็
ดี ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจ านวน 7.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.04 

 



 

ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 379.14 ลา้นบาท และ 243.72 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 89.75 ลา้นบาท และ 47.89 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 
2563 บรษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจดงักล่าวลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ KTBCS ในขณะที่ในปี 
2562 ส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากงานก่อสรา้งโครงการ USO (Phase 2) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า  

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
จ านวน 30.80 ลา้นบาท และ 232.26 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 9.23 ลา้นบาท และ 29.29 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิัทฯ มี
รายไดแ้ละผลก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้จากโครงการ CAT Filter  

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร จ านวน 16.92  ลา้นบาท 
และ 53.77 ลา้นบาท ตามล าดบั มีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 5.93 ลา้นบาท และ 17.97 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรขัน้ตน้
จากธุรกิจดงักล่าวเพิ่มขึน้ เนื่องจากการรบัรูร้ายไดง้านบ ารุงรกัษาอุปกรณโ์ครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ โครงการ USO Phase 1 และ 
Phase 2 ซึ่งมีระยะเวลาตามสญัญา 5 ปี และงานโครงข่ายสายเคเบิลใยแกว้น าแสง ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา    

ตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังาน 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563  บรษิัทฯ มีตน้ทนุค่าใชจ้่ายพนกังานจ านวน 15.46  ลา้นบาท และ 9.25 ลา้น
บาท ตามล าดบั ตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั สวสัดิการอื่นๆ และค่าแรงจูงใจของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ 
ตน้ทุนดงักล่าวลดลงตามจ านวนพนกังานที่ลดลง โดยในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการจ านวน 94 คน 
ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจ านวน 107 คน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 2.80 ลา้นบาท และ 3.75 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนพนกังานขายและการตลาดที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้่าตอบแทนพนกังานขาย
และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 22.88 ลา้นบาท และ 15.55 ลา้น
บาท ตามล าดบั มีรายการหลกัคือ ค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั ค่าบ าเหน็จกรรมการบริหาร และสวสัดิการอื่นๆ 
ค่าใชจ้่ายส าคญัที่ลดลงเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ไดแ้ก่ ค่าบ าเหน็จกรรมการบริหาร ค่าที่ปรกึษาทางการเงิน และค่าเช่าส านักงาน 
เป็นตน้  
   

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


