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เรือง คาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 
 บริษัท อินฟราเซท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําส่งคาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดงันี 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

สาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 1,219.97 ลา้นบาท และ 1,504.07 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

โดยรายไดห้ลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ

โครงสรา้งพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และรายไดง้านซ่อมบาํรุงและบริการ ตามลาํดบั โดยสดัส่วนรายไดข้องธุรกิจแต่

ละประเภทต่อรายไดร้วม คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 47 รอ้ยละ 41 และรอ้ยละ 12 ตามลาํดบั  

การเพิมขึนของรายไดใ้นปี 2563 เทียบกับปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการติดตงัวงจรกรอง

สญัญาณย่านความถี 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรืองแผนความถีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีสากล ย่านความถี 824-839/869-

884 MHz และเรืองแผนความถีวิทยุกิจการเคลือนทีย่านความถี 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 

(“โครงการ CAT Filter”) มลูค่างานรวม 1,088.25 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) และโครงการ New Tier III Modular DC (BBT) (“โครงการ 

KTBCS”) มลูค่างานรวม 317.05 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) ประกอบกับรายไดง้านซ่อมบาํรุงและบริการทีเพิมขึนจากปี 2562 อย่าง

มาก เนืองจากการรบัรูร้ายได ้MA USO-I เต็มปี และการเริมรบัรูร้ายได ้MA USO-II สาํหรบัพืนทีทีกสทช.รบัมอบการใหบ้ริการ ตงัแต่เดือน

มกราคม 2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการใหญ่ 2 โครงการ เป็นจาํนวนรวม 782.62 ลา้นบาท ซงึคิดเป็นรอ้ยละ 52 ของ

รายไดร้วมในปี 2563  

 



 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2562 และ 2563  บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิจาํนวน 120.12  ลา้นบาท และ 135.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 9.85 และรอ้ยละ 9.01 ตามลาํดบั กาํไรสทุธิของบรษัิทฯ เพิมขึนจากปีก่อน 15.37 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ย

ละ 12.80 ในขณะทอีตัรากาํไรสทุธิลดลง เหตผุลหลกัมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้ตาํกว่าโครงการขนาด

เล็ก ซงึส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 15.54 ลดลงจากปีก่อนซงึอยู่ทีรอ้ยละ 17.49 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหารลดลงจาํนวน 1.56 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.31 

รายได้และกาํไรแยกตามธุรกิจ 

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาํนวน 

1,059.23 ลา้นบาท และ 703.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั มผีลกาํไรขนัตน้จาํนวน 215.58 ลา้นบาท และ 124.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปี 2563 

บรษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลกาํไรขนัตน้จากธุรกิจดงักล่าวลดลง เนืองจากส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ KTBCS ในขณะทีในปี 2562 

ส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากงานก่อสรา้งโครงการ USO (Phase 2) ซงึมีขนาดใหญ่กว่า  

ธุรกิจโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโครงสรา้งพืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

จาํนวน 110.44 ลา้นบาท และ 623.61 ลา้นบาท ตามลาํดับ มีผลกาํไรขันต้นจาํนวน 33.84 ลา้นบาท และ 91.08 ลา้นบาท ตามลาํดับ    

บรษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลกาํไรขนัตน้จากธุรกิจดงักล่าวเพมิขึนจากโครงการ CAT Filter  

ธุรกิจงานซ่อมบํารุงและบริการ 

สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจงานซ่อมบาํรุงและบริการ จํานวน 46.95  ลา้นบาท และ 

173.43 ลา้นบาท ตามลาํดับ มีผลกาํไรขนัตน้จาํนวน 16.57 ลา้นบาท และ 59.79 ลา้นบาท ตามลาํดับ บริษัทฯ มีรายไดแ้ละผลกาํไรขันตน้

จากธุรกิจดงักล่าวเพิมขึน เนืองจากการรบัรูร้ายไดง้านบาํรุงรกัษาอุปกรณโ์ครงการขนาดใหญ่เพมิขึน ไดแ้ก่ 1. MA USO-I ซงึรบัรูร้ายไดเ้ต็มปี

ในปีนี  2. การเริมรับรูร้ายได ้MA USO-II สาํหรับพืนทีทีกสทช.รับมอบการให้บริการ ตงัแต่เดือนมกราคม 2563 และ 3. งานบาํรุงรักษา

ซ่อมแซมแกไ้ขและปรบัเปลียนโครงข่ายสายเคเบิลใยแกว้นาํแสง สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 

สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายพนักงานจาํนวน 47.18  ลา้นบาท และ 35.16 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ตน้ทนุดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั สวสัดิการอืนๆ และค่าแรงจงูใจของพนกังานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ ตน้ทุน

ดงักล่าวลดลงตามจาํนวนพนกังานทลีดลง โดยสินปี 2563 บรษิัทฯ มีพนักงานฝ่ายบรหิารโครงการและบริการจาํนวน 94 คน ลดลงจากปีก่อน

ซงึมีจาํนวน 107 คน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

สาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 9.94 ลา้นบาท และ 9.92 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

ค่าใชจ้่ายสาํคญัทลีดลง ไดแ้ก่ ค่ารบัรอง ในขณะทคี่าใชจ้่ายสาํคญัทเีพมิขึน ไดแ้ก่ ค่าคอมมิชชนัทเีพมิขึนตามยอดขาย 



 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 57.55 ล้านบาท และ 56.01 ล้านบาท 

ตามลาํดับ มีรายการหลักคือ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส ค่าบาํเหน็จกรรมการบริหาร และสวัสดิการอืนๆ 

ค่าใชจ่้ายสาํคัญทีลดลงเทียบกับปีก่อน ได้แก่ ค่าบาํเหน็จกรรมการบริหาร ค่าทีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้ ในขณะทีค่าใชจ่้ายสาํคัญที

เพิมขึน ไดแ้ก ่ค่าเสือมราคาทรพัยส์ิน ค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
   
 
 
 

จึงขอเรียนมาเพือทราบ  

          ขอแสดงความนบัถือ  

  
        ...................................       

                               (นายศกัดบิวร พกุกะณะสตุ)  

                                      กรรมการผูจ้ดัการ  


