ที. INSET 006/2564
เรือง
เรียน

วันที 18 กุมภาพันธ์ 2564

คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท อินฟราเซท จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอนํา ส่งคํา อธิบ ายและการวิเคราะห์ผลการดํา เนิน งานของฝ่ ายจัดการ
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 1,219.97 ล้านบาท และ 1,504.07 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็ นรายได้จากธุรกิจ
โครงสร้างพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และรายได้งานซ่อมบํารุงและบริการ ตามลําดับ โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแต่
ละประเภทต่อรายได้รวม คิดเป็ นอัตราร้อยละ 47 ร้อยละ 41 และร้อยละ 12 ตามลําดับ
การเพิมขึนของรายได้ในปี 2563 เทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตังวงจรกรอง
สัญญาณย่านความถี 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรืองแผนความถีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีสากล ย่านความถี 824-839/869884 MHz และเรืองแผนความถีวิทยุกิจการเคลือนทีย่านความถี 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(“โครงการ CAT Filter”) มูลค่างานรวม 1,088.25 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) และโครงการ New Tier III Modular DC (BBT) (“โครงการ
KTBCS”) มูลค่างานรวม 317.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ประกอบกับรายได้งานซ่อมบํารุงและบริการทีเพิมขึนจากปี 2562 อย่าง
มาก เนืองจากการรับรูร้ ายได้ MA USO-I เต็มปี และการเริมรับรูร้ ายได้ MA USO-II สําหรับพืนทีทีกสทช.รับมอบการให้บริการ ตังแต่เดือน
มกราคม 2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการใหญ่ 2 โครงการ เป็ นจํานวนรวม 782.62 ล้านบาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 52 ของ
รายได้รวมในปี 2563

สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 120.12 ล้านบาท และ 135.49 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิด
เป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.85 และร้อยละ 9.01 ตามลําดับ กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิมขึนจากปี ก่อน 15.37 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อย
ละ 12.80 ในขณะทีอัตรากําไรสุทธิลดลง เหตุผลหลักมาจากการรับรูร้ ายได้จากโครงการขนาดใหญ่ทีมีอตั รากําไรขันต้นตํากว่าโครงการขนาด
เล็ก ซึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้นร้อยละ 15.54 ลดลงจากปี ก่อนซึงอยู่ทีร้อยละ 17.49 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารลดลงจํานวน 1.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.31
รายได้และกําไรแยกตามธุรกิจ
ธุรกิจก่อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน
1,059.23 ล้านบาท และ 703.90 ล้านบาท ตามลําดับ มีผลกําไรขันต้นจํานวน 215.58 ล้านบาท และ 124.11 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2563
บริษัทฯ มีรายได้และผลกําไรขันต้นจากธุรกิจดังกล่าวลดลง เนืองจากส่วนใหญ่เป็ นการรับรูร้ ายได้จากโครงการ KTBCS ในขณะทีในปี 2562
ส่วนใหญ่เป็ นการรับรูร้ ายได้จากงานก่อสร้างโครงการ USO (Phase 2) ซึงมีขนาดใหญ่กว่า
ธุรกิจโครงสร้ างพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
จํานวน 110.44 ล้านบาท และ 623.61 ล้านบาท ตามลําดับ มีผลกําไรขันต้นจํานวน 33.84 ล้านบาท และ 91.08 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทฯ มีรายได้และผลกําไรขันต้นจากธุรกิจดังกล่าวเพิมขึนจากโครงการ CAT Filter
ธุรกิจงานซ่อมบํารุงและบริการ
สําหรับปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบํารุ งและบริการ จํานวน 46.95 ล้านบาท และ
173.43 ล้านบาท ตามลําดับ มีผลกําไรขันต้นจํานวน 16.57 ล้านบาท และ 59.79 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีรายได้และผลกําไรขันต้น
จากธุรกิจดังกล่าวเพิมขึน เนืองจากการรับรูร้ ายได้งานบํารุงรักษาอุปกรณ์โครงการขนาดใหญ่เพิมขึน ได้แก่ 1. MA USO-I ซึงรับรูร้ ายได้เต็มปี
ในปี นี 2. การเริมรับรู ร้ ายได้ MA USO-II สําหรับพืนทีทีกสทช.รับมอบการให้บริการ ตังแต่เดือนมกราคม 2563 และ 3. งานบํารุ งรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลียนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน
สําหรับปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจํานวน 47.18 ล้านบาท และ 35.16 ล้านบาท
ตามลําดับ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอืนๆ และค่าแรงจูงใจของพนักงานฝ่ ายบริหารโครงการและบริการ ต้นทุน
ดังกล่าวลดลงตามจํานวนพนักงานทีลดลง โดยสินปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ ายบริหารโครงการและบริการจํานวน 94 คน ลดลงจากปี ก่อน
ซึงมีจาํ นวน 107 คน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 9.94 ล้านบาท และ 9.92 ล้านบาท ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายสําคัญทีลดลง ได้แก่ ค่ารับรอง ในขณะทีค่าใช้จ่ายสําคัญทีเพิมขึน ได้แก่ ค่าคอมมิชชันทีเพิมขึนตามยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สําหรับปี สินสุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มี ค่าใช้จ่ ายในการบริหารจํานวน 57.55 ล้านบาท และ 56.01 ล้านบาท
ตามลําดับ มีรายการหลักคือ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ ายบริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าบําเหน็จกรรมการบริหาร และสวัสดิการอืนๆ
ค่าใช้จ่ายสําคัญทีลดลงเทียบกับปี ก่อน ได้แก่ ค่าบําเหน็จกรรมการบริหาร ค่าทีปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้น ในขณะทีค่าใช้จ่ายสําคัญที
เพิมขึน ได้แก่ ค่าเสือมราคาทรัพย์สิน ค่าบําเหน็จกรรมการ เป็ นต้น

จึงขอเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
...................................
(นายศักดิบวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผูจ้ ดั การ

