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ส่วนที ่1 
การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้

ความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมของประเทศไทยในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท อินฟราเซท จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้วยทุนจด
ทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนให้ก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมมากข้ึนตามลำดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 
มีทุนจดทะเบียนจำนวน 280 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วนงานดังนี ้

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center and Information Technology 
Infrastructure) 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์
กว่า 14 ปี มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
และบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ตัวอย่างผลงานท่ีผ่านมา เช่น 

• โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ พร้อมอาคารกำลังของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) จังหวัดระยอง  

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

• โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 
• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านใน

พื ้นที ่ชายขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) (ตั ้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพื ่อให้บริการ
โทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั ่วถ ึงและบริการเพื ่อส ังคม (USO Net))  ในพื ้นที ่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื ้นที ่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. 
ภาคเหนือ 1 และ ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

• โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับห้างสรรพสินค้า ICONSIAM  
• โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล CAT IDC  
• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (CAT ASEAN Digital Hub) 
• โครงการก่อสร้างสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ TRUE Landing Station จังหวัดสงขลา 



 

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 2  
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

• โครงการ New Tier III Modular DC (BBT) งานก่อสร้าง Data Center แบบ Modular ในพื้นที่ของศูนย์
คอมพิวเตอร์บางบัวทอง เป็นไปตามมาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime 
 

2. ธ ุรก ิจโครงสร้างพื ้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and 
Transportation Infrastructure) 

จากการดำเนินงานกว่า 14 ปี ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมกับบริษัทที่เป็นท่ีรู้จักในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมหลายแห่งที่ประกอบการเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (W&W), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH),  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT), บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) 
เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานบริการเป็นผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคมจากพันธมิตรธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การสำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้างเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และติดตั้งสายสัญญาณสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม ตัวอย่างผลงานท่ีผ่านมา เช่น  

• ก่อสร้างโครงข่ายเสาสัญญาณโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (TUC) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

• โครงการก่อสร้างและปรับปรงุสถานีโทรศัพท์เคลือ่นที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของกระทรวงศึกษาธิการ (NEdNet)  
• โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของโครงการ ICONSIAM 
• โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ CAT Collocate Tower ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 
• โครงการการการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่

วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

• โครงการ Civil Works for New Sites and Upgrade Sites งานสำรวจออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีฐาน ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จำกัด 
 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) 
นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีธุรกิจการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงและให้บริการดูแลรักษา

สำหรับโครงการที่เป็นศูนย์ข้อมูล โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างระบบโทรคมนาคมด้วย โดยให้บริการ
กับเจ้าของโครงการ หรือรับงานช่วงต่อจากผู้รับเหมาหลัก ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจท่ีทำให้รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง 
งานซ่อมบำรุงและบริการจะมีทั้งแบบที่เป็นการให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนด (Preventive Maintenance) และแก้ไข
ซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance) ตาม “โปรแกรม 24/7” คือ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าที่ได้ส่งมอบงานโครงการแล้วและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาต่อเนื่อง และ
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ท่ีมีความต้องการการบำรุงรักษาและบริการระบบงานของตัวเอง ตัวอย่างงานปัจจุบันและที่ผ่านมา เช่น   

• งานบำรุงรักษาระบบสื่อสาร DWDM and IP Core Network ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
• งานบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบงานในศูนย์ Data Center ของ CAT  
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• งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รวมส่วนต่อขยายถึง
สถานีเตาปูน (MRT Blue Line)  

• งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ห่างไกลและหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• งานบำรุงรักษาโครงการจัดใหม้ีอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. 
ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ  1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ป ี

2) พันธกิจ (Mission) 
 บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น พัฒนาความเป็นมืออาชีพและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเททำในสิ่งที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ stakeholder และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านรายได้
จากการให้บริการ และระดับความสามารถในการทำกำไร โดยการสร้างความน่าเชื่อถือจากผลงานและคุณภาพงานท่ีได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า 

4)  กลยุทธ์ 
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมช้ันนำ ในลักษณะ
เป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีกลยุทธก์าร
ดำเนินธุรกิจดังนี ้

4.1) มีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์
และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่
ค้าที ่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามา รถในการ
ให้บริการได้หลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าที่ไว้วางใจมอบหมายงานให้บริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
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4.2) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้า 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้สามารถส่งมอบได้เร็วกว่ากำหนด จึงมีขั้นตอนและระบบการ

ดำเนินงานโครงการ รวมถึงเครือข่ายคู่ค้าที่มีศักยภาพในแทบทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วกว่ากำหนดโดยยัง
สามารถรักษาคุณภาพงานไว้ได้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน และแนวทางการรับวางใบแจ้ง
หนี้และชำระเงินท่ีรวดเร็วให้กับคู่ค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่เคย
ต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการตามกำหนดและสามารถรับงานโครงการได้มากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและเช่ือมั่นในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

4.3) พัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร  
บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานในขอบเขตที่หลากหลาย และ

สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยทีี่
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง 
ติดตั้ง และบริการหลังการส่งมอบ ทั้งการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการ
ติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างความสามารถในการรับงานในขอบเขตที ่กว้างขึ ้น เพื ่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน 

4.4) รับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณา

ความเหมาะสมของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจาก
ผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้รับเหมาหลักได้ทันทีท่ีทำงานส่วน
ของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก  

4.5) หาลูกค้ากลุ่มใหม่ 
บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเปิดโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ๆให้บริษัทฯ โดยใช้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็น เวลานานและทีมงานฝ่ายขายที่ออกหา
โครงการใหม่ๆ บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้าท่ีเปิดกว้างและไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ โดยเน้นการรับงานโครงการ
ที่สามารถนำความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทฯ มาประยุกต์ในบริบทใหม่โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้าราย
ใหม่ปีละ 3 ราย 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

พัฒนาการที่สำคญัของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
 

ป ี2549 -2553 
▪ ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท  
▪ เริ่มแรกบริษัทฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างและติดตั้งศูนย์ข้อมูลโดยมีการซ่อมบำรุงและบริการหลังการก่อสร้างใหก้ับ

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาช่วงในการให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มลูกค้า
ประเภทบริษัทสำนักงานขนาดเล็กและกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการช้ันนำด้านบริการระบบสารสนเทศ (System Integrator 
หรือ SI) เช่น AIT, FORTH, LOXLEY กลุ่มบริษัท SAMART และกลุ่มบริษัท CDG เป็นต้น โดยบริษัท SI ดังกล่าวจะเป็น
ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลักในการเข้าประมูลโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมอบหมายงานบางส่วนให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ในช่วงแรกที่บริษัทฯ ได้รับงานจะเป็น
โครงการขนาดเล็กมูลค่าไม่สูงมาก แต่เน้นปริมาณของการให้บริการและใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน  

▪ ปี 2553 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 

  

การหาลูกคา้กลุ่มใหม ่

มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี 

และคู่คา้ท่ีมีศักยภาพ 

พัฒนาความสามารถในการ 

ให้บริการอย่างครบวงจร 

ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ 

และรวดเร็วเกินความ 

คาดหมายของลูกค้า 

รับงานท่ีเหมาะสมกับ 

ความสามารถของบริษัท 

กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
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ป ี2554-2558  
บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ 
▪ บริษัทฯ เริ่มมีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FORTH บริษัทฯ เริ่มรับงานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานในโครงการ MSAN 160K (Multi-Service Access Node) ที่ทำให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ 
TOT) ซึ่งเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพื่อให้ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอรเ์น็ต
ได้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้มากกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศไทย และจากผลงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ 
ได้รับงานเพิ่มซึ่งเป็นโครงการส่วนขยายคือ MSAN 577K อีกจำนวน 1 โซน   

▪ ต่อมาบริษัทฯ เริ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ W&W โดยเริ่มรับงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นงานก่อสร้างและ
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณในโครงการ TOT 3G โดยทำงานร่วมกับ W&W ถึงแม้บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน
นี้มาก่อน แต่บริษัทฯ ก็เล็งเห็นโอกาสการขยายการให้บริการ จึงได้พัฒนาการให้บริการส่วนงานดังกล่าว และสามารถก่อสร้าง
และติดตั้งเสาส่งสัญญาณสำหรับโครงการดังกล่าวได้มากถึง 570 ต้น จากทั้งหมด 652 ต้นของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัท
ฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในผลงานและคุณภาพงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ต่อมา W&W ได้ให้โอกาสบริษัทฯ ใน
การเข้าร่วมเสนอราคาและบริการในงานต่อมาอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
จากผลงานที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง เช่น กลุ่มบริษัท AIT และกลุ่ม
บริษัท SAMART เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงข่ายเสาและสายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่ W&W ได้รับจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (กลุ่ม 
TRUE) และทำให้บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี  

▪ ปี 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 
 

ปี 2559 
▪ บริษัทฯ ได้รับโครงการก่อสร้างศูนย์ชุมสายโทรคมนาคมในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของกลุ่ม TRUE มูลค่ากว่า 450 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ ให้บริการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมงานก่อสร้างอาคารพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร และงานระบบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกันไฟกระชาก ระบบปรับอากาศ ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบดับเพลิง และระบบ
กล้องวงจรปิดในอาคาร เป็นต้น  ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ศูนย์ Data 
Center สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  

 

ปี 2560 
▪ บริษัทฯ เริ่มรับงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก จากการรับงานรับเหมาช่วงต่อจากผู้ที่ประมูล

งานโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ Universal Service Obligation 
(โครงการ USO (Phase 1)) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำโครงการ USO (Phase 1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะที่ 1 กลุ่ม TRUE เป็นผู้ที่ประมูลได้สำหรับงานที่จัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ต (Broadband Services) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และงานที่จัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Services) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี W&W เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการในระยะที่ 1 
ในการเสนอราคาและบริการต่อ W&W เพื่อรับงานต่อ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ AIT ในการเสนอราคาและบริการ มูลค่างานใน
ส่วนที่บริษัทฯ ได้รับมีมูลค่ารวมประมาณ 1,160 ล้านบาท  
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ปี 2561 
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 207 ล้านบาท รวมถึงดำเนินโครงการ USO (Phase 1) ต่อเนื่องจากปี 

2560 และมีการรับงานโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ
โครงการ CAT Collocate Tower มูลค่า 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสัญญาณ
โทรคมนาคมสำหรับห้างสรรพสินค้า ICONSIAM มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้เริ่มพัฒนางานรูปแบบใหม่
สำหรับการให้บริการในกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มรับงานกับ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย ์โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ลงใต้
ดิน เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะนิยมวางสายไฟฟ้าใต้ดิน
มากขึ้น 

 

ปี 2562 
▪ บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการ USO (Phase 2) และงานบำรุงรักษาโครงการ USO (Phase 1) รวมถึงยังคงขยายโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ๆ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)” และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 207 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่จำนวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อที่จะระดมเงินทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้สามารถรับงาน
โครงการที่มีมูลค่าสูงได้ ตามวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ปี 
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ปี 2563 
▪ บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง โครงการ New Tier III Modular (BBT) ในพื้นที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง ตาม

มาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime มูลค่างาน 339 ล้านบาท ของบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส จำกัด 

▪ บริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถื่ 850 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) เพื่อป้องกันการรบกวนกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีย่านความถี่ 900 MHz มูลค่างาน 1,088 ล้านบาท  

▪ บริษัทฯ ได้รับงานสำรวจออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีฐาน โครงการ Civil 
Works for New Sites and Upgrade Sites มูลค่างาน 250 ล้านบาท ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  

1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center and Information Technology 
Infrastructure)  

2) ธ ุรก ิจโครงสร ้างพ ื ้นฐานโครงข ่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส ่ง ( Telecommunications and 
Transportation Infrastructure) เช่น งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่าย เช่น งานติดตั้งเสาส่ง
สัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่าย และ  

3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) ด้านศูนย์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถงึ
โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถต่อยอดจากงานรับเหมาหลักบางโครงการให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุ รกิจ
ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม ซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างรายได้ตามลักษณะธุรกิจที่กล่าวข้างต้น 
ตามงบการเงินสำหรับปี 2561 - 2563 เป็นดังนี ้

 

 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

 
กลุม่ผลติภณัฑ ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและ
ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

800.03 79.44 1,059.22 86.82 703.90 46.78 

2) ธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานและ
โครงข่าย โทรคมนาคม 

194.86 19.35 110.44 9.05 623.61 41.46 

3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 5.69 0.56 46.95 3.85 173.44 11.53 

รวมรายไดห้ลกั 1,000.58 99.35 1,216.61 99.73 1,500.95 99.79 

รายได้อื่น 6.55 0.65 3.35 0.27 3.12 0.21 

รวมรายไดท้ัง้หมด 1,007.13 100.00 1,219.96 100.00 1,504.07 100.00 

 
รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
(1) รายได้จากธรุกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(2) รายได้จากธรุกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  
(3) รายได้จากธรุกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ   
4) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากการจำหน่ายทรัพยส์ิน เป็นต้น 
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โดย
ครอบคลุมงานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามขอบเขตงานที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทฯ จะให้บริการแบบที่เป็นผู้รับเหมา
หลัก (Main Contractor) ซึ่งรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) และผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่
ร ับงานจากผู ้รับเหมาหลักรายอื่น ซึ ่งสัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ( Turnkey 
Contract) โดยบริษัทฯ จะรับรายละเอียดความต้องการจากลูกค้าเพื่อประมาณราคาโครงการ และจัดส่งข้อเสนอราคาให้ลูกค้า
พิจารณาทำสัญญาว่าจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาว่าจ้างแล้ว บริษัทฯ จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้าง โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการทุกขั้นตอนตลอดโครงการเพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มี
คุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามสัญญา ดังที่แสดงตามแผนงานด้านล่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    ผู้ประกอบการ 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ผู้ประกอบการ 

โทรคมนาคม 

บริษัทเอกชน 

ขนาดใหญ่ 
หน่วยงานราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ 

สัญญา ส่งมอบงาน 

เจ้าของโครงการ (Project Owner) 

สัญญา ส่งมอบงาน 

ว่าจ้าง ส่งมอบงาน 

สัญญา ส่งมอบงาน 

ผู้รับเหมาหลัก  

    บมจ. อินฟราเซท (INSET) 

ผู้รับเหมารายย่อย 
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ในการดำเนินการสำหรับทุกโครงการ ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะควบคุมคุณภาพของงาน ตั้งแต่การสำรวจและ
ออกแบบโครงการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง การวางแผนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโครงการของ
ผู้รับเหมารายย่อยจนกระทั่งส่งมอบงาน ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทงานของบริษัทฯ ตามลักษณะโครงการได้ดังนี้ 

 
2.1.1 ธรุกจิกอ่สรา้งศนูยข์้อมลู และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Data Center and Information Technology 

Infrastructure) 

1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
Data Center เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการจัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูล (Data) ที่มีปริมาณมาก และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งในการออกแบบและการก่อสร้าง Data 
Center จะเน้นให้การทำงานของ Server มีความสามารถในการตอบสนองและทำงานได้เสถียรที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบัน 
Data Center ยังมีส่วนทำให้การส่งข้อมูลและสื่อสารในการปฏิบัติงานสะดวกขึ้น  

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง Data Center ทั้งการก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ และการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
เดิมเพื่อใช้เป็น Data Center ซึง่จะต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความชำนาญที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Data Center ต้อง
ได้รับการออกแบบและก่อสร้างที ่มีลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับฟังก์ชั ่นการใช้งานที่มีความแตกต่างจากอาคารหรือห้อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

- โครงสร้างศูนย์ Data Center : งานออกแบบ Data Center จะมีลักษณะพิเศษในด้านการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อรองรับน้ำหนักท่ีมากกว่าอาคารโดยทั่วไป เนื่องจาก Data Center ต้องมีเครื่อง Server วางเป็นจำนวนมาก 
รวมถึงมีอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มากกว่าอาคารปกติ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงการรองรับแรงสั่นสะเทื อนของ
ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองด้วย นอกจากนี้การออกแบบโครงสร้างกำแพงก็มีความสำคัญในการสร้าง Data Center 
ซึ่งต้องออกแบบให้กำแพงมีความหนากว่าปกติ เช่น เป็นกำแพงคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อช่วยในการป้องกันความ
ร้อน ความช้ืนจากภายนอก และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร เป็นต้น 

- ระบบทำความเย็น : เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่อง Server ที่มีความร้อนสูงจากการใช้งานตลอด 24 ชม. 
อาคาร Data Center จะต้องมีระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ระดับที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง Server ที่ 22 องศาเซลเซียส หรือความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ทั้งนี้ อาจใช้
ฉนวนกันความร้อนจากภายนอก เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในได้ นอกจากนี้ Data Center บางแห่ง
จะทำการยกพื้นข้ึนเพื่อเดินระบบปรับอากาศไว้ใต้พื้น หรือการทำความเย็นที่ให้ลมเย็นจากพ้ืนสู่เพดาน 

- ระบบพลังงานสำรอง : Data Center จะต้องมีระบบไฟฟ้าหรือพลังงานสำรอง เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า 
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเนื่องและจ่ายไฟชดเชยเมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากหรือไฟเกิน ดังนั้นการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Data Center จะต้องมีส่วนของระบบพลังงานสำรองเพื่อให้เครื ่อง Server 
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา ระบบไฟฟ้าสำรองมีหลายแบบ ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้าสำรองจาก Battery (UPS Power Supply) ระบบการปั่นไฟสำรองจากน้ำมัน (Generator) และหม้อ
แปลงไฟฟ้าประเภท Dry Type ซึ่งใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าที่รับมาให้เข้ากับการใช้งานในศูนย์ Data Center 
เป็นต้น โดยทั่วไป Data Center จะมีระบบไฟฟ้าสำรองมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น 

- ระบบการรักษาความปลอดภัย : อาคาร Data Center จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในอาคารจากการที่มีวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จำนวนมาก เช่น ระบบ
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ดับเพลิง (สำหรับ Data Center ควรจะใช้สารดับเพลิงที่เป็นสารไม่นำไฟฟ้า ไม่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ Pyrogen, NOVEC เป็นต้น)นอกจากระบบดับเพลิงแล้ว ยังต้องมีระบบตรวจจับความร้อนเพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออก Data 
Center อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลของสถาบัน Uptime Institute สามารถแบ่ง Data Center ออกเป็น 
4 ระดับ (Tier) ได้ดังนี้ 

Uptime Institute Tier I Tier II Tier III Tier IV 

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

Distribution Paths 1 1 1 Active 1 Passive 2 Simultaneously Active 

Concurrently Maintainable No No YES YES 

Fault Tolerance No No YES YES 

Compartmentalization No No YES YES 

Continuous Cooling Load Density 

Dependent 

Load Density 

Dependent 

Load Density 

Dependent 

Class A 

ที่มา: มาตรฐาน Uptime Institute 
 
Tier I: Basic Capacity (Data Center ที ่มีองค์ประกอบของงานระบบในระดับพื้นฐาน) มีระบบต่างๆ เช่น 
ระบบจ่ายไฟฟ้า, ระบบส่งน้ำเย็น, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพียงพอสำหรับการรองรับ Data Center ทั้ง
ระบบ แต่ไม่มีอุปกรณ์สำรอง (Redundancy) โดยในระดับ Tier I ยอมให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 
หรือมี Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.671% หรือท่ี 28.817 ช่ัวโมงต่อป ี

Tier II: Redundant Capacity Components เป็น Data Center ที ่มีระบบการทำงานพื ้นฐานจาก Tier I  
แต่มีอุปกรณ์ชุดสำรองในระบบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบพลังงานสำรอง (UPS และ Generator) ระบบที่เกี่ยวกับ
การ Cooling เพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภยัให้แก่อุปกรณ ์IT ภายใน Data Center (ระบบมีชุดสำรองแบบ N+1 
(+1 หมายถึงมีระบบสำรองไว้รองรับ)) โดยในระดับ Tier II ยอมให้มี SLA ที่ 99.741% หรือที่ 22.688 ชั่วโมง
ต่อป ี

Tier III: Concurrently Maintainable เป็น Data Center ที่มีระบบการทำงานพ้ืนฐานจาก Tier I และ Tier II 
โดยที ่ยังคงสามารถทำงานอยู ่ได้ในขณะที ่มีการจัดการซ่อมบำรุงหรือเปลี ่ยนทดแทนในส่วนที ่ต้องการ 
(Concurrently Maintainable) และมีระบบส่งไฟฟ้าที่แยกอิสระออกจากกัน (Distribution Paths) ช่วยให้
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทำได้โดยไม่ต้องปิดระบบทั้งหมด โดยในระดับ Tier III ยอมให้มี SLA ที่ 99.982% 
หรือท่ี 1.5768 ช่ัวโมงต่อปี 

Tier IV: Fault Tolerance ระบบการทำงานที่มีพื้นฐานจาก Tier III ที่ยังคงสามารถทำงานอยู่ได้เมื่อมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจะมีการสำรองอุปกรณ์ไว้แบบ N after failure (หมายถึง
จะต้องมีอุปกรณ์สำรองตลอด โดยระบบจะไม่หยุดทำงานในทุกกรณี) และมีการแบ่งพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มี
ความสำคัญกับระบบออกเป็นสัดส่วน (Compartmentalization) ส่งผลให้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุปกรณ์
ชิ้นหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ จะยังคงมีอุปกรณ์สำรองอยู่เสมอ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในระบบสายไฟฟ้าจาก
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หม้อแปลงไฟฟ้าไปยังระบบ UPS Data Center จะยังคงทำงานอยู่ได้ เนื่องจากยังมีสายไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งอยู่ใน
ส่วนก้ันแยก โดยในระดับ Tier IV ยอมให้มี SLA ที่ 99.995% หรือท่ี 26.28 นาทีต่อป ี

 
โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง Data Center ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Data Center 

ตั้งแต่ระดับ Tier I จนถึงระดับ Tier IV ทั้งนี้สามารถสรุปขอบเขตการทำงานของบริษัทฯ ในการก่อสร้าง Data Center ได้ตาม
แผนภาพด้านล่าง 

 
 
 

 
 
 
 
โดยในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็น Data Center หรือห้อง Data Center มีขั้นตอนการทำงาน

ใกล้เคียงกับงานก่อสร้าง Data Center ตามแผนภาพข้างต้น แต่จะแตกต่างที่การให้บริการปรับปรุงพื้นที่อาคารให้เป็นศูนย์ 
Data Center ไม่ต้องทำการก่อสร้างโครงสร้าง Data Center ใหม่ และต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การรับน้ำหนัก
ของพื้นที่อาคาร รวมถึงการวางระบบต่างๆ ไม่ให้กระทบกับระบบภายที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีอาคารเดิม เป็นต้น 

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

ช่ือลูกค้า : บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 5 มกราคม 2558 – 2 สิงหาคม 2558 
มูลค่าสัญญา : 95 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ 3 ช้ัน และอาคารกำลัง 2 ช้ันพร้อมงานระบบในอาคาร  

  

ส ารวจพ้ืนที่และออกแบบ 

โครงสร้าง Data Center  

ตามความต้องการของลูกค้า 

 

ก่อสร้างโครงสร้าง Data  

Center ตามแบบที่วางไว้ 

วางระบบและติดตั้ง 

อุปกรณ์ภายใน Data Center 

ทดสอบอุปกรณ ์

แต่ละประเภท 

ทดสอบคุณภาพของระบบ 

และส่งมอบงาน 

รับประกนัผลงาน 

พร้อมบ ารุงรักษา 
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- โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (ธัญบุรี) True MSC TYB 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
มูลค่าสัญญา : 431.5 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม 5 ช้ัน พร้อมงานระบบในอาคาร 

 
 
 
 
 
 

- โครงการ TRUE IDC 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และ บมจ.อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส  
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560   
มูลค่าสัญญา : 226.09 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : ออกแบบ ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร True Tower 2 ใน
โครงการ Data Center True IDC  

 

 

 

- โครงการ TRUE Cable Landing Station Songkhla 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด  
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562   
มูลค่าสัญญา : 84.28 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ จังหวัดสงขลา 
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- โครงการ CAT IDC 
ช่ือลูกค้า :   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  
ระยะเวลาตามสัญญา :  ช้ัน 8, ช้ัน 16 (บางรัก) 29 ธันวาคม 2561 – 24 ตุลาคม 2562  
   ช้ัน 3 (ศรีราชา)  29 ธันวาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2562 
มูลค่าสัญญา :   147.87 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงและขยายพื ้นที่ CAT-IDC ชั ้น 8, 16 อาคาร CAT Tower บางรัก และ  

CAT-IDC ช้ัน 3 อาคารโทรคมนาคม ศรีราชา 

 
 

- โครงการ New Tier III Modular DC (BBT) 
ช่ือลูกค้า : บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา : 3 มิถุนายน 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 (165 วัน) 
มูลค่าสัญญา : 339.24 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้าง Data Center แบบ Modular ในพื้อนที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง 
เป็นไปตามมาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime 
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2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) 
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่เป็นการวางและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ  

ทั้งระบบการสื่อสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้การทำงานของทุกระบบมีความ
เชื่อมต่อและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางระบบ การ
ติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ภายในโครงการ 

ตัวอย่างผลงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Infrastructure) ที่ผ่านมา 
- โครงการการจัดให้ม ีบริการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั ่วถ ึงและบริการเพื ่อสังคม ( Universal Service 

Obligation (USO)) (Phase 1) 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 28 กันยายน 2560 – 27 กันยายน 2561  
มูลค่าสัญญา (ส่วนของบริษัทฯ) : 1,161.90 ล้านบาท (มูลค่างานปัจจุบันคงเหลือ 1,041.99 ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการลดความเหลื่อม
ล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จึงได้จัดตั้งโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเ พื่อสังคม (Universal Service 
Obligation หรือ USO) ซึ ่งให้ความสำคัญในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมทางด้านเสียง (Voice Service) และข้อมูล 
(Broadband Internet Service) ของผู้คนที ่อยู ่อาศัยในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน โดยกำหนด
นโยบายในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และการขยายขอบเขตสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
พื้นที่ที่ยังขาดแคลนสัญญาณหรือยังไม่ทั่วถึง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ 
USO Net” ซึ่งโครงการ USO มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกลชายขอบ 
ซึ่งไม่มีระบบโทรคมนาคมเข้าถึงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
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โครงการ USO (Phase 1) กสทช. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองเข้าร่วมประมูล 
โดยสรุปผลการประมูลเป็นดังนี้ 

ผู้ชนะการประมลู Broadband Internet Service Mobile Service 

กลุ่มบริษัท TRUE ภาคเหนือโซน 1 
ภาคเหนือโซน 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มบริษัท TOT 
ภาคเหนือโซน 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือโซน 1 

กลุ่มบริษัท ITEL ภาคกลาง - ใต้ - 
กลุ่มบริษัท CAT - ภาคกลาง - ใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พืน้ทีภ่าคเหนอืโซน 1 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดเชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, 

แพร,่ แม่ฮ่องสอน, 
ลำปาง ,ลำพูน 

พืน้ทีภ่าคเหนอืโซน 2 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดอุตรดิตถ์, 
นครสวรรค์, อุทัยธานี, 

กำแพงเพชร, ตาก, 
สุโขทัย, พษิณุโลก, 
พิจิตร, เพชรบูรณ์ 

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดกาฬสินธุ์, 
ขอนแก่น, ชยัภูมิ, 

นครพนม, นครราชสีมา, 
บุรีรัมย์, มหาสารคาม, 
มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, 

เลย, ศรีสะเกษ, 
สกลนคร, สุรินทร,์ 

หนองบัวลำภู, อุดรธานี, 
อุบลราชธาน ี

พืน้ทีภ่าคกลาง-ใต ้
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดกระบี่, กาญจนบุรี, 
จันทบุร,ี ฉะเชิงเทรา, 

ชลบุร,ี ชัยนาท, ชุมพร, 
ตรัง, นครศรีธรรมราช, 

ประจวบคีรีขันธ์, 
ปราจีนบุรี, พังงา, พัทลุง, 
เพชรบุร,ี ระนอง, ลพบุร,ี 
สตูล, สงขลา, สระแก้ว, 

สุพรรณบุรี, 
สุราษฎร์ธาน ี,นราธวิาส, 

ยะลา 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันทำสัญญา Consortium เพื่อเข้าประมูลงานโครงการ USO (Phase 
1) จากกลุ่มบริษัท TRUE ในฐานะ Sub-Contractor โดยได้รับงานดังน้ี 

 
1. การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นที่ภาคเหนือโซน 1 

- งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) จำนวน 206 อาคาร 
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1,255 แห่ง 

2. การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที่ (Mobile Service) ในพื้นที่ภาคเหนือโซน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2,176 แห่ง 

 
แผนภาพสรปุขอบเขตงานของบรษิัทฯ  

โครงการ USO (Phase 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Broadband Internet Service 

(ภาคเหนือโซน 1) 

2. Mobile Service 

(ภาคเหนือโซน 2) และภาคอสีาน 

โครงการ 

USO Phase 1 
Saturn 

 Saturn 

- ก่อสร้างศูนย์ USO Net 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ WIFI 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณโทรศัพท ์

AIT INSET 

วา่จา้ง วา่จา้ง 
- ก่อสร้างศูนย์ USO Net 

- จัดหาอปุกรณ์กระจายสญัญาณ WIFI 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย 

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นภาคเหนือโซน 2 
 และตะวันออกเฉียงเหนอื 

- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI 

AIT INSET 

 Saturn 
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- โครงการการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 1 และกลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2  
(USO Phase 2) 

ช่ือลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา :        กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 1  (30 มกราคม 2562 – 26 พฤศจิกายน 2562  

   กลุ่ม 7 ภาคกลาง 2  (15 มีนาคม 2562 – 3 มกราคม 2563) 
มูลค่าสัญญา:  522 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปขอบเขตงานแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
 

1. การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 

▪ งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) เป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตสูง 1 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 96 ตารางเมตร โดยภายในอาคารประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้
เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องน้ำ และห้องเก็บของ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื ่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการเชื ่อมต่อสายสัญญาณ
โทรคมนาคมจากระบบโครงข่ายหลักของผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาที่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจาย
สัญญาณ WIFI (Internet) ที่ติดตั้งไว้ตามจุดที่สำคัญในหมู่บ้านนั้นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.), โรงเรียน และบริเวณจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน รวมถึงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) สำหรับบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทั้งนี้ในกรณีที่หมู่บ้านไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุด
กระจายสัญญาณและไม่สามารถทำการเดินสายสัญญาณได้  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมภายในหมู่บ้าน เพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI 
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2. การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 
งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสญัญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการเช่ือมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคม

จากระบบโครงข่ายหลักของผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาที่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้
สามารถติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านได้ 

 
▪ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ช่ือลูกค้า :   บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา :  6 กุมภาพันธ์ 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562  
มูลค่าสัญญา :   20 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งโครงข่าย IP Access Network ณ สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

 
 
 
 
 

▪ โครงการติดตั้งระบบบริการภายในสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  
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ช่ือลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
มูลค่าสัญญา :   8 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์งานระบบบริการภายในสถานี 

 
 
 

 

 

2.1.2 ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานโครงขา่ยโทรคมนาคม และคมนาคมขนสง่ (Telecommunications & Transportation 
Infrastructure) 

โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งก่อสร้างที่ช่วยให้เครือข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้ใช้งาน เช่น เสาสัญญาณ ชุมสาย สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) เป็นต้น โดย
โครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ของตัวเ อง เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โมเด็มอินเทอร์เน็ต ซึ่งการออกแบบและก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ธุรกิจ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้  

1.  งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม 
บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ให้กับผู ้ประกอบการโทรคมนาคม 

(Operator) ในประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท TRUE) และกลุ่มบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท TOT) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงานผ่านจาก
ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ได้แก่ บริษัท ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด(W&W) และ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด (มหาชน) เป็นต้น จากนั้นบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแล
และควบคุมการติดตั้งตลอดระยะเวลาเพื่อให้งานมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา ทั้งนี้
ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูแบบหลกัของเสาสง่สญัญาณแตล่ะประเภทมรีายละเอยีดดงันี ้

ผู้ว่าจ้างก าหนดจุดติดต้ัง

เสาสัญญาณ,ประเภทเสา

สัญญาณ รวมถึง

จัดเตรียมใบอนุญาตท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

บริษัทฯ ส ารวจจุด

ติดต้ังเสาสัญญาณ

ตามแผนงานผู้ว่าจ้าง 

และปรับพ้ืนท่ีส าหรับ

การติดต้ังเสา

สัญญาณ 

ติดต้ังเสาสัญญาณ

และระบบไฟฟา้ 

ส่งมอบเสาสัญญาณ

พร้อมใช้งาน 
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Guyed Mast Tower นิยมติดตั้งบนพ้ืนดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา ไม่สามารถทรงตัวเองได้จำเป็นต้อง
มีลวดสลิงยึด ซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณที่มีความสูงตั้งแต่ 35 - 60 เมตร 

 
 

 

 

 

Self-Support Tower นิยมติดตั้งบนพื้นดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา สามารถทรงตัวได้ โดยไม่ต้องมี
ลวดสลิงยึด ซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณที่มีความสูงตั้งแต่ 35 - 120 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Roof Top Pipe นิยมติดตั ้งบนอาคาร เป็นเสาส่งสัญญาณขนาดเล็ก ซึ ่งเป็นเสาส่งสัญญาณที่มีความสูงตั ้งแต่  
10 – 20 เมตร มีลวดสลิงเป็นตัวยึด เพื่อช่วยลดการสั่นไหวของเสาเมื่อเกิดแรงลม 
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ตัวอย่างงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณที่ผ่านมา  

▪ โครงการ TUC new site and upgrade 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
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, ลำพูน, นครสวรรค์, ตาก, 
กำแพงเพชร, สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ 

   
 
 
 
 
 
 

▪ โครงการ CAT Collocate Tower  
ช่ือลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  3 มกราคม 2561 – 2 มกราคม 2564 
มูลค่าสัญญา :   ประมาณ 175 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Self-Support Tower, Mono Pole 

Tower ในโครงการ CAT Collocate Tower ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี ้
 

ภาค จงัหวดั 

ภาคเหนือ พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงใหม่, ตาก, สุโขทัย, พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน 

ภาคกลาง สุพรรณบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, เลย 

ภาคตะวันออก ระยอง, จันทบุรี, เพชรบุรี 

ภาคตะวันตก ราชบุรี, กาญจนบุรี 

ภาคใต้ กระบี่, พังงา 
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(2) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
ระบบโครงข่ายสาย เป็นระบบการติดต่อสื่อสารโดยการรับส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็นสายสัญญาณ เช่น สายเคเบิล

ใยแก้วนำแสง (Optic Fiber) และสายทองแดง (Copper) โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย ตั้งแต่การสำรวจ 
ออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะเชื่อมต่อ
สายสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้แก่ เสาสัญญาณ หรือสถานีต้นทาง หรือชุมสาย หรือ Node เป็นต้น งานติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  

1) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ  

เป็นงานเดินสายสัญญาณไปตามเสาไฟฟ้า มีข้อดีคือติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้อาจรบกวน

ทัศนียภาพมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้า และอาจเกิดอันตรายได้ง่าย  

2) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน  

เป็นการติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดินช่วยรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัยกว่าแบบขึงในอากาศ 

แต่จะหาจุดบกพร่องและซ่อมแซมได้ยากกว่า โดยอาจติดตั้งสายสัญญาณในอุโมงค์ ราง หรือท่อ 

 

ทั้งนี้ สรุปขอบเขตการให้บริการงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
 

1. สำรวจพื้นที่ และวางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
กรณีงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดต้นทางและปลายทางการติดตั้ง

สายสัญญาณ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบและวางแผนการเดินสาย เริ่มจากการสำรวจพื้นที่โดยใช้ Google Earth ใน
การสำรวจเบื้องต้นประกอบกับการลงสำรวจพ้ืนท่ีจริง เพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ มีเสาตั้งอยู่หรือไม่ ซึ่ง
หากมีเสาตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กสทช. เป็นต้น เพื่อขอพาดสายผ่านเสาต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่เส้นทางการเดินสาย
ไม่มีเสาตั้งอยู่ บริษัทฯ จะเพิ่มแผนงานในการสร้างเสาคอนกรีตขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นที่พาดสาย โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการ
ขอใบอนุญาตการก่อสร้างเสาคอนกรีต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กรมทางหลวง เป็นต้น 
หลังจากวางแผนเส้นทางการเดินสายครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอแผนการเดินสายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

กรณีงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน : บริษัทฯ วางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณตามระบบอุโมงค์ 
ราง หรือท่อที่มีอยู่เดิม และนำเสนอแผนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย / อุปกรณ์โทรคมนาคม 
เมื่อยืนยันเส้นทางและรูปแบบการติดตั้งแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการ ติดตั้ง

สายสัญญาณตามแผนการเดินสายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพการติดตั้งตลอด
ระยะเวลา ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณให้บริษัทฯ ใช้ในการติดตั้ง 

3. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายและเชื่อมต่อสายสัญญาณ 
หลังจากทำการเดินสายสัญญาณตามเส้นทางที่วางไว้ บริษัทฯ จะทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างเสา

สัญญาณ หรือสถานีฐาน หรือชุมสาย หรือ Node ตามที่กำหนดไว้ตามแผน และทำการทดสอบสัญญาณ ก่อนนำส่งมอบงานแก่
ผู้ว่าจ้างต่อไป 
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ตัวอย่างการติดตั้งระบบโครงข่ายสายที่ผ่านมา 
 

▪ โครงการ UPC DEN 
ช่ือลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา : 1 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2562  
มูลค่าสัญญา : ประมาณ 200 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคม ในพ้ืนท่ีต่างๆ ดังน้ี 

- ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน  
- ภาคกลาง จังหวัดพิษณุโลก, นครสวรรค์, นครปฐม, สมุทรสาคร 

 
 

 
 

 
 
 
 

▪ งานติดตั้งสายไฟฟ้าลงดิน สำหรับโครงการของ NIRVANA  
ช่ือลูกค้า : บริษัท เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา : 27 พฤศจิกายน 2561 – 26 พฤศจิกายน 2565  
มูลค่าสัญญา : 18.85 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : งานติดตั้ง High Voltage System: หม้อแปลงขนาด 1000 kVA, Ring Main unit และสาย

ไฟฟ้าแรงสูง, งานติดตั้ง Low Voltage System: บ่อพักและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน, งาน Optical 
Fiber Cable: เดินสาย OFC ใต้ดิน, งานไฟส่องสว่างริมทางและงานกล้องวงจรปิดทั้งโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 ธรุกจิงานซอ่มบำรงุและบรกิาร (Maintenance and Service) 
นอกเหนือจากการให้บริการก่อสร้างโครงการใน ข้อ 2.1.1 และ ข้อ 2.1.2 แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการบำรุงรักษา

โครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้
ให้บริการซ่อมบำรุงเป็นหลัก และอาจมีการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่นในส่วนของการบำรุงรักษาอุปกรณ์บางประเภทที่ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) ของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) เป็นต้น 

     

    



 

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 26  
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

การรับงานของบริษัทฯ ส่วนมากจะเป็นงานบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องมาจากการรับประกันผลงานของโครงการที่บริษัทฯ 
เป็นผู้ดำเนินการ ปกติจะมีช่วงระยะเวลารับประกันผลงานที่ 1 - 3 ปี โดยหลังจากครบระยะเวลารับประกันผลงานแล้ว บริษัท
ฯ จะนำเสนอบริการซ่อมและบำรุงรักษาโครงการต่อผู้ว่าจ้างให้พิจารณา และเพื่ อเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
นอกเหนือจากงานข้างต้น ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกับลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอการให้บริการบำรุงรักษาโครงการอื่น
ที่เป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับบริการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก โดยงานให้บริการบำรุงรักษามี
ลักษณะงานเป็นงานท่ีมีรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการให้บริการบำรุงรักษาของบริษัทฯ ได้
ดังนี ้

1. การให้บริการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) 
 การให้บริการบำรุงรักษาแบบ PM เป็นการให้บริการเข้าตรวจสอบระบบต่างๆ ที่กำหนดตามจำนวนและระยะเวลาที่
ตกลงกันเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายของระบบ สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้  

- การวางแผนการเข้าบริการบำรุงรักษาตามวาระ 
 บริษัทฯ จะทำการสำรวจโครงการที่จะให้บริการ เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสภาพและบำรุงรักษาโครงการตามวาระ 
และจัดทำ Check List เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระ โดยปกติจะมีความถี่ในการเข้าตรวจอยู่ที่ 1 
ครั้งต่อไตรมาส 
 

- การเข้าตรวจสภาพ และบำรุงรักษาโครงการ 
 เมื่อถึงรอบการเข้าบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จะเข้าตรวจวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตาม Check list ที่ได้วาง
แผนการตรวจไว้ และหากพบส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันทีโดยหากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือใช้อะไหล่ในการ
ซ่อมแซมบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในส่วนอะไหล่ดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติการดำเนินการก่อนที่จะทำการซ่อมแซม
ดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ทีมงานเข้าไปตรวจตามแผนที่กำหนดไว้ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบและการซ่อมแซม
นำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 
 

2. การให้บริการบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) 
การให้บริการบำรุงรักษาแบบ CM เป็นการให้บริการบำรุงรักษาแบบการเข้าไปซ่อมแซมเป็นครั้งคราวตามที่ลูกค้า/ 

ผู้ว่าจ้าง ต้องการบำรุงรักษา สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้ 
 
- รับแจ้งจากลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง 

 บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง ซึ่งทีม 
Call Center ประกอบไปด้วยทีมวิศวกรจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการนัดหมาย เพื่อเข้า
ซ่อมแซมต่อไป 
 

- เข้าปฏิบัติงานให้บริการซ่อมแซม 
 ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและหากต้องมีการซ่อมแซม บริษัทฯ จะนำส่งใบเสนอราคาซ่อมแซม
เพื่อให้ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง อนุมัติก่อนดำเนินการ ภายหลังจากทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารส่งมอบงาน
ให้แก่ลูกค้า เพื่อทำการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป 
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ตัวอย่างงานซ่อมบำรุงและบริการที่ผ่านมา 
 

▪ โครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network   การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
ช่ือลูกค้า :   บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (FORTH) 
ระยะเวลาตามใบสั่งซื้อ :  29 ธันวาคม 2560 – 28 ธันวาคม 2563  
มูลค่าใบสั่งซื้อ :  ประมาณ 5 ล้านบาท  
ลักษณะโครงการ :   งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื ่อสาร DWDM และ IP-Core 

Network  
แบบ PM และ CM 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

▪ งานบำรงุรกัษาโครงการจดัใหม้สีญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นที่และบรกิารอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูในพืน้ที่ชายขอบ หมู่บ้านใน
พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO 
(Phase 1)) 
ช่ือลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 กรกฏาคม  2562 – 30 มิถุนายน 2567  
มูลค่าสัญญา :   317.40  ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  บริการบำรุงรักษาศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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▪ งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. ภาคเหนือ 1 
และภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 
ช่ือลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  ภาคเหนือ  (1 มกราคม  2563 – 31 ธันวาคม 2567) 
   ภาคกลาง   (1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2568) 
มูลค่าสัญญา :   502.09  ลา้นบาท 
ลักษณะโครงการ :  บริการบำรุงรักษาศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อให้บริ

การ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นผู้รับเหมาหลัก และกลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการ

โดยตรง ลักษณะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ 

1) กลุ่มผู้รับเหมาหลัก  
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ระบบโทรคมนาคม, ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่ง
รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบของระบบดังกล่าวเพื่อดำเนินการลักษณะโครงสร้ างแบบเบ็ดเสร็จ หรือ 
Turnkey Project  โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะว่าจ้างบริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้ดำเนินการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง 
วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการ ซึ่งบางโครงการจะรวมไปถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาด้วย  

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทั้งที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีทั้งที่เป็นโครงการที่มาจากการประมูลและการขายตรง ผู้รับเหมาหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพในการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับผู้ให้บรกิารดา้นโทรคมนาคม ทั้งนี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มผู้รับเหมาหลักนีจ้ะ
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนด
ระยะเวลา กลุ่มผู้รับเหมาหลักจะต้องสรรหาผู้รับช่วงเหมาที่มีทีมงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, มีค วามเชี่ยวชาญ และ
สามารถส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลา ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้รับเหมาหลักใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่ผ่านมางานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นงานท่ีได้รับการว่าจ้างจาก
ผู้รับเหมาหลักเพื่อดำเนินการต่อ  
 

ทั้งนี้ โครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรือเป็นโครงการภาครัฐ มักจะมีข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) 
ระบุคุณสมบัติของผู้เสนอราคา บางครั้งจะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เช่น กำหนดให้ต้องเป็น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกำหนดต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีการกำหนด TOR แบบดังกล่าวได้ จึง
ต้องประมูลงานหรือรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักแทน 

ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT),  
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (W&W), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (FORTH), บริษัท อินฟอร์เมชั่น 
แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN) เป็นต้น 
 

2) กลุ่มเจ้าของโครงการ 
ลูกค้าท่ีมีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/วางระบบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสำหรบั
หน่วยงานหรือภายในองค์กรของตนเอง จึงเปิดให้ผู้ให้บริการในด้านดังกล่าวนำเสนอบริการได้โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ก็
สามารถเข้าร่วมประมูลงานหรือนำเสนอการให้บริการต่อลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผ่านมางานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ากลุ่มนี้จะ
เป็นงานที่มีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากในการประมูลหรือนำเสนองานสำหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะโครงการ
ภาครัฐมักจะมีผู้รับเหมาหลักที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเจ้าของ
โครงการโดยตรงของบริษัทฯ จะมีตั้งแต่บริษัทเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT), บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด  เป็นต้น 
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การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีทั้งที่เป็นผู้รับเหมาหลัก ซึ่งรับงานจากผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าของโครงการโดยตรง ช่องทางในการให้บริการของบริษัท 
จึงมี 2 ช่องทางดังนี ้

1) การให้บริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ  
จากการที่ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล, การวางระบบ/ติดตั้งระบบ
โครงสร้างพื ้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับ
ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาหลักในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ทำให้
บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้รับเหมาหลักหลายราย และให้ความไว้วางใจในการว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมา
ช่วงในการดำเนินการก่อสร้าง วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาโครงการต่างๆ โดยตัวอย่างพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ AIT, W&W, ICN และ FORTH เป็นต้น การรับงานผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ มีทั้งที่เป็นการ
ประกวดราคา ประมูลงาน และการนำเสนอราคาและบริการแบบปกติ  
 

2) การให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง  
บริษัทฯ มีฝ่ายขายท่ีจะทำหน้าท่ีในการหาลูกค้าใหมเ่พื่อนำเสนอบริการให้แก่ลกูค้าโดยตรง หรือนำเสนอการให้บริการใหม่
หรือการบริการต่อเนื่องจากบริการเดิมให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะติดตามประกาศจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการเตรียมเข้าประกวดราคาสำหรับงานที่บริษัทฯ มีคุณสมบัติและสามารถให้บริการได้ 
หรือสำหรับบริษัทเอกชน ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะคอยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงโครงการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตหรือคอยติดตามข่าวที่มีการประกาศสู่สาธารณะ และจะ
นำเสนอการให้บริการต่อลูกค้าดังกล่าวต่อไปตามวิธีการที่ลูกค้ากำหนด 
 

ทั้งนี้ สำหรับงานที่ผ่านทางพันธมิตรธุรกิจและงานลูกค้าโดยตรง ถ้ามีกระบวนการประกวดราคา ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะ
เข้าร่วมประกวดราคาโดยบริษัทฯ เอง และแนวทางที่ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะของคอนซอเตียมหรือกิจการค้า
ร่วม โดยการเข้าร่วมประกวดราคาโครงการที่ใช้แนวทางคอนซอเตียม จะมีการทำสัญญาคอนซอเตียมระหว่างบริษัทฯ และผู้
ร่วมค้าอีกฝ่าย ซึ่งจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม, กำหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กำหนด
ผู้นำกลุ่ม (Leading Firm), การมอบอำนาจให้กระทำการแทนในนามคอนซอเตียม และอายแุละการสิ้นสดุของสัญญา  ท้ังนี้ ใน
แต่ละโครงการที่เข้าร่วมประกวดราคาแบบเป็นคอนซอเตียม จะต้องมีการทำสัญญาคอนซอเตียมเฉพาะสำหรบัแต่ละโครงการที่
ระบุในสัญญาเท่านั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยได้ทำสัญญาคอนซอเตียมร่วมกับ AIT 3 ฉบับ เพื่อใช้ในการเข้ายื่นเสนอราคาต่อ 
W&W เป็นต้น 
 

  



 

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 31  
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

ภาวะอตุสาหกรรม 
และทศิทางการดำเนนิงานธุรกจิ 

 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้หลายบริษัทฯ ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด และในขณะเดียวกัน
หลายบริษัท ได้รับผลกระทบที่ต้องเตรียมรับมือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยน จึงเป็นความ
จำเป็นที่แต่ละองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิถีทางธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีไอทีที่ตอบโจทย์
สถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าในการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลของสตอเรจ หรือการเพิ่มพลังการเชื่อมโยงของเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น 
ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องมองหาแนวทางในการต่อยอดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงสินค้าและบริการส่งตรงไปยัง
ลูกค้า ตลอดจนสร้างมูลค่าและความแตกต่างทางการตลาด ด้วยนวัตกรรมไอทีใหม่ๆ ในแบบเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep 
Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนาน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบที่แปลกใหม่ และแตกต่างไปจากอดีต รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงสมองของมนุษย์ ดังที่เรา
ได้รู้จัก หรือได้ใช้งานไปบ้างแล้ว เช่น AI, Big Data, Cloud Computing เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยองค์กรใน
การสร้าง “ทางเลือก” ใหม่ๆ ทางธุรกิจให้สามารถเหนือคู่แข่งท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าดิจิทัลที่รุนแรงข้ึนในทุกขณะ 

นอกจากนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลกระทบ (Disruptive) ต่อผู้คนและองค์กร ทั้ง
รูปแบบวิธีคิด ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตและกระบวนการดำเนินธุรกิจ จึงไม่ควรมองข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคโนโลยี 
รวมถึงมองเป้าหมายของการลงทุนพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นให้ไกลและรอบดา้น ทั้งเพื่อการเสริม “ความ
แข็งแกร่งของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน” และเตรียมการให้พร้อมสำหรับ “ธุรกิจเกิดใหม่ในอนาตต” เพราะ องค์กรที่ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงย่อมสูญเสียโอกาสหรือพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งที่สามารถปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจได้ครบถ้วนท้ังสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดที่ไม่เหมือนใคร  

การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ 5G ยังมีบทบาทสำคัญใน
การยกระดับการทำงานขององค์กรธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างครบวงจร อาทิ การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นขององค์กรให้ก้าวไปสู ่ระดับ Smart Enterprise ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  
บนแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู ้บริโภค โดยแอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็นปัจจัยที ่สำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันอีกด้วย 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
ในภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยี
โทรคมนาคมแบบไร้สายมาอย่างต่อเนื่อง แต่การก้าวสู่ 5G ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (operator) ต้องมีคลื่น
ความถี่ตามที่กำหนด และมีความพร้อมด้านโครงข่ายโทรคมนาคมอีกด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลง 5G ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ความจำเป็นและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสื่อสารโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มทวีขึ้นอย่างมากมาย จึงเท่ากับว่าวิกฤตในครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอยู่แล้วทำให้มีโอกาสได้รับการประมูลจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้
บริษัทยังมองว่าด้วยเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้ามาบวกกับกระแสของการทำงานนอกสถานที่ (WFH) ผลมาจากโควิด-19 ส่งผล
ให้ภาคธุรกิจหันมาลงทุนด้านไอทีมากขึ้น โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาหลักว่าจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงสถานี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เครือข่าย TRUE) มูลค่า 250 ล้านบาท และในอนาคต กลุ่ม Smart City จะถูกให้บริการต่อเนื่องภายหลัง
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การอัพเกรด 5G กลุ่มรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ รวมถึงกลุ่ม EEC หรือพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หากมีผู้ประกอบการต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในไทย คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ศูนย์ Data Center 
ต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
 

อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งนำไปสู่
ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพื่อเข้าไปลดอุปสรรคและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานผ่านเทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ รวมถึงจำนวนของผู้ใช้งานออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก 
จึงทำให้ความต้องการพื้นท่ีเพื่อสร้างเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

 ในธุรกิจดาต้าเซนเตอร์ระบบการบริหารจัดการระบบและเก็บรักษาข้อมูลทางด้านสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ
ดำเนินธุรกิจเกือบทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาจำนวนมาก เช่น กลุ่มลูกค้า  
ผู้ให้บริการคลาวด์ ธุรกิจอ-ีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/อินเทอร์เน็ต บริษัทธุรกิจน้ำมัน การไฟฟ้าฯ เป็น
ต้น ต่างก็ต้องมีการวางระบบจัดเก็บข้อมูลภายในและต้องมีศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Data Center เพื่อจัดการ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนมากและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งศูนย์ข้อมูลมี
ทั้งแบบที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร หรือจัดหาพื้นที่ภายนอกที่มีผู้ให้เช่าศูนย์ข้อมูลเป็นการเฉพาะก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทหรือ
องค์กรที่ปรับปรุงพื้นที่ภายในทำเป็นศูนย์ข้อมูลและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของ
การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านศูนย์ข้อมูลดำเนินการทำศูนย์ข้อมูลให้ตามความต้องการใช้งานและนโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร  

 ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้เชี ่ยวชาญในการทำศูนย์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือแยกเป็นอาคารต่างหาก 
นอกจากน้ี ผู้ประกอบการบางส่วนจะเช่าศูนย์ข้อมูลกับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งผู้ให้บริการกลุ่มนี้จะต้องมีศูนย์ข้อมูลที่มีระบบ
หรืออุปกรณ์ที่มีความเชื่อถือได้สูง มีความพร้อมในการใช้งาน (Availability) สูงสุดหรือมีช่วงเวลาที่ต้องหยุด (downtime) 
ต่ำสุด สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย นอกจากน้ียังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
ของลูกค้าด้วย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ทำศูนย์ข้อมูลให้เช่าหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจำเป็นต้องขยายศูนย์ข้อมูลให้
มีมากขึ้น และมีหลายทำเล เพื่อรองรับความต้องการใช้ศูนย์ข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการเช่า ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่บริษัทฯ จะ
สามารถให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้อีกกลุ่มด้วย  

 นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทและองค์กรต่างๆ จะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (IoT) มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงการเชื ่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวั นและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ด้วยกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้ากับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ แล้ว เช่น  

- Smart Home (บ้านอัจฉริยะ) อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านมีการรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถรับคำสั่งการใช้
งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงมีการประมวลผลสภาพแวดล้อมเพื่อนำมาตัดสินใจในการเปิดปิดอุปกรณ์ ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานด้านนี้ เช่น ระบบ Google Assistant ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เปิดปิดแสงไฟในบ้าน และ
อุปกรณ์อื่นๆในบ้าน ผ่านการใช้เสียง โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงสามารถสั่งซื้อของใช้ในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วย   
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- Smart Watch (นาฬิกาอัจฉริยะ) ตัวอย่างเช่น นาฬิกาอัจฉริยะที่มีการติดตามการทำกิจกรรมประจำวัน อัตรา
การเต้นของหัวใจ และข้อชี้วัดด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงติดตามตำแหน่งของผู้สวมใส่ ให้คำแนะนำด้านการเดินทาง และแจ้ง
เตือนกำหนดการต่างๆ นอกจากน้ียังมีการส่งข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สวมใส่ให้แอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คำแนะนำ
ด้านสุขภาพและประกันชีวิตอีกด้วย 

- Smart Warehouse (คลังสินค้าอัจฉริยะ) คือการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคลังสินค้า เช่น ระบบควบคุมสินค้าเข้าออกที่สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้เอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
การหยิบสินค้าที่สามารถคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดให้พนักงานและหุ่นยนต์คลังสินค้าทำงานได้ประสานประสิทธิภาพกัน
ได้มากท่ีสุด  

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นในอนาคตจะส่งผลให้แต่ละองค์กรมีความจำเป็นต้องติดตั้งศูนย์ข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ 
คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับงานด้านศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้นจากองค์กรที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว 

 จากรายงานของ Gartner การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน data center มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในปี 2021 
หลังจากที่ในปี 2020 มีอัตราการเติบโตลดลงไปถึง 60% อย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 หรืออีกนัย
หนึ่งคือdata center กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดไปเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ Smart Device  รวมถึงพัฒนาการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคหน่วยงานรัฐบาล 

Worldwide Data Center Infrastructure End-User Spending (Billions of U.S. Dollars) 

 2019 2020 2021 
End-User Spending ($B) 210 183 200 
Growth (%) 0.7 -10.3 6.2 

Source: Garther (October 2020) 
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อตุสาหกรรม 
การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
 

สำนักงาน กสทช. ได้ทำการสำรวจดัชนีช้ีวัดในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งผู้ใช้บริการสื่อสารผ่านโทรศัพท์
ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่และประจำที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้งานบริการข้อมูล
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสากรรมสื่อสารและโทรคมนาคมมีการขยายตวั ซึ่งจะนำไปสู่
การลงทุนและพัฒนาท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านระบบสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วย  

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscriber)  นับตั้งแต่  
ปี 2563-2567 อาจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 3.39 ต่อปี ทำให้จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้
บริการเพิ่มขึ้นจาก 129.61 ล้านเลขหมายในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 148.08 ล้านเลขหมายในปี 2567 ด้วยสัดส่วนจำนวนผู้
ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 216.27 เลขหมายต่อจำนวนประชากร 100 คน และเป็นการคาดการณ์บนพ้ืนฐานว่าใน
อนาคตจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีการใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เลขหมายต่อผู้ใช้บริการ 1 ราย  

 
แผนภมูแิสดง 

การคาดการณแ์นวโนม้จำนวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 

 

 
 

หมายเหต:ุ f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมประจำปี 2561-62 กสทช. 
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ส่วนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ โดยในปี 2562 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที่ประมาณ 60.35 ล้านเลขหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราการเข้าถึงประชากรอยู่ที่ร้อยละ 
88.76  

แผนภมูแิสดง 
จำนวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารอนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงูเคลือ่นที่ 

 

 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. 
 

การประมาณการสัดสว่นจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูประจำที่ต่อจำนวนประชากรของประเทศไทย
จะเพิ่มขึ้นถึง 23.79 ต่อจำนวนประชากร 100 คน ในปี 2567 โดยจะเห็นว่าค่าสัดสว่นน้ันเพิ่มขึ้นไดไ้มม่ากนักในระยะเวลา 5 ปี 
ต่อจากนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความสำคัญและหันมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่มากกว่าโดย ปี 2562 จะมี
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88.76 ต่อจำนวนประชากร 100 คน 
 

แผนภมูแิสดง 
การคาดการณแ์นวโนม้จำนวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารอนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงูประจำที่ 

 

 
 

หมายเหต:ุ f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ 
ท่ีมา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมประจำปี 2561-62 กสทช. 
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ส่วนปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปี 2562 อยู่ที่ 12.70 กิกะไบต์ต่อเลขหมายต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 เมื่อคิดถึงอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 58.74  

แผนภมูแิสดง 
ปรมิาณการใชง้านอินเตอรเ์นต็ความเรว็สงูเคลือ่นทีโ่ดยเฉลีย่ตอ่หมายเลขตอ่เดอืน 

 
 

ท่ีมา: ข้อมูลจากผู้ให้บริการ กลุ่มบริษัท AIS 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต จากทั้ง

ปริมาณผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขยายตัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ต้องการการเข้าถึงระบบสื่อสารได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เป็นปัจจัยให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความต้องการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของตัวเอง ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 
สำนักงาน กสทช. ได้ทำการสำรวจมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารโดยแบ่งเป็นเครื่องรับโทรศัพท์ อุปกรณ์โครงข่าย

โทรคมนาคมหลัก อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ซึ่งประเมินมูลค่ารวมตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2561 - 
2563 ไว้ว่ามีขนาด 256.914, 262,705 และ 250,021 ล้านบาท ตามลำดับ  

ในขณะที่ตลาดอุปกรณ์สื่อสารแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในช่วงชลอตัว แต่ภาคเอกชนยังต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย ส่งผลให้การลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561  
ร้อยละ 2.3 ส่วนในปี 2563 แม้ว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการจัดให้มีการประมูลคลื่น 5G แต่ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้
แผนการดำเนินงานเพื่อลงทุนในโครงข่าย 5G อาจล่าช้ากว่าปกติ รวมถึงการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารด้านต่างๆ เป็นไป
ด้วยความระมัดระวัง ส่งผลให้คาดการณ์มูลค่าของตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2563 จะปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.8 
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 250,021 ล้านบาท 
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มูลค่าตลาดสื่อสารรวมของประเทศไทย  
จากผลสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดสื่อสารรวมอยู่ที่ 619,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2561 ร้อยละ 0.9 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้มูลค่าของตลาดสื่อสารในปี 2563 มีทิศทางที่เป็นลบ มีมูลค่า
ประมาณ 605,108 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.3  

 

ตลาดบริการสื่อสาร  
จากผลการสำรรวจการใช้จ่ายสำนักงาน กสทช. พบว่าตลาดบริการสื่อสาร ปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 356,438 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 0.2 เป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะตลาดบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่หันไปใช้บริการทางเลือก (OTT) มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการสื่อสารขอ้มูล
เติบโตน้อยลง ขณะที่บริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  และสำหรับ
มูลค่าตลาดการสื่อสาร ปี 2563 คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 355,087 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากผลกระทบของโควิด-19 ทำ
ให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง การใช้ประโยชน์จากการให้บริการด้วยคลื่น 5G อาจล่าช้าและทำให้ตลาดหดตัว
ลงเล็กน้อย 

นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดอินเทอร์เน็ตประจำที่และอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ โดยในปี 2562 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 51.19 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.6 
ในปีนี้เป็นผลให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 53.55 ล้านคน 

ในส่วนการบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถือเป็นบริการสื่อสารเดียวที่มีโอกาสเติบโต เนื่องจากปัจจัยที่ผู้บริโภคต้อง
หันมาทำงานท่ีบ้าน (Work From Home) ส่งผลให้ปริมาณการใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มสงูขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย
การที่มีการแข่งขันสูง ARPU ของแต่ละผู้ให้บริการลดลง จึงคาดว่าในปีนี้จะเติบโตร้อยละ 5 เป็นมูลค่า 75,381 ล้านบาท 

สำหรับปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ในปี 2562 เท่ากับ 8,338.64 Gpbs 
เพิ่มขึ้น 16.6% และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 9 ,097.45 Gpbs หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 9.1% ส่วนปริมาณ
อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธไปต่างประเทศ (International Bandwidth) ในป ี2562 เท่ากับ 10,575.75 Gpbs เพิ่มขึ้น 34.5% และ
คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14,467.62 Gpbs หรือเพิ่มข้ึนอีก 36.8% 
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เคร่ืองรับโทรศพัท์ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลกั

อุปกรณ์ส่ือสารใชส้าย อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย
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รายละเอยีดมลูค่าตลาดสือ่สารของประเทศไทยป ี2560-2562 และประมาณการป ี2563 

 
ท่ีมา: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 
 
 
 
 

 

  

2560 2561 2562  2563f 60-61 61-62 62-63f

ตลาดอปุกรณส์ือ่สาร 261,360 256,914 262,705 250,021 -1.7 2.3 -4.8

เครือ่งรบัโทรศพัท์ 121,962 118,976 121,462 111,650 -2.4 2.1 -8.1

โทรศพัทป์ระจ าที่ 1,227 1,262 1,223 1,081 2.9 -3.1 -11.6

 - Conventional Handset 89 85 77 54 -4.5 -9.4 -30.0

 - IP Phone 1,095 1,151 1,126 1,013 5.1 -2.2 -10.0

 - Fax 43 26 20 14 -39.5 -23.1 -30.0

โทรศัพทเ์คลือ่นที่ 120,735 117,714 120,239 110,569 -2.5 2.1 -8.0

 - Feature Phone 306 291 233 163 -4.9 -19.9 -30.0

 - Smartphone 120,429 117,423 120,006 110,406 -2.5 2.2 -8.0

อปุกรณโ์ครงขา่ยโทรคมนาคมหลกั 75,315 73,780 76,446 73,245 -2.0 3.6 -4.2

Core Netw ork Equipment 47,699 46,792 47,752 45,379 -1.9 2.1 -5.0

Infrastructure Cabling 27,616 26,988 28,694 27,866 -2.3 6.3 -2.9

  - ทอ่รอ้ยสาย 2,271 2,476 2,894 3,184 9.0 16.9 10.0

  - สายเคเบลิใตน้ ้า 6,715 7,753 8,616 8,357 15.5 11.1 -3.0

  - การลงทนุท่ัวไป 18,630 16,759 17,184 16,325 -10.0 2.5 -5.0

อปุกรณส์ือ่สารใชส้าย 17,702 18,468 18,489 18,348 4.3 0.1 -0.8

Access Equipment 8,735 9,530 9,979 9,677 9.1 4.7 -3.0

nformation Netw ork Cabling 6,718 6,959 6,512 6,835 3.6 -6.4 5.0

PBX 2,249 1,979 1,998 1,836 -12.0 1.0 -8.1

Conventional PBX 703 382 247 173 -45.7 -35.3 -30.0

IP PBX 1,546 1,597 1,751 1,663 3.3 9.6 -5.0

อปุกรณไ์รส้าย 46,381 45,690 46,308 46,778 -1.5 1.4 1.0

ตลาดบรกิารสือ่สาร 339,182 357,006 356,438 355,087 5.3 -0.2 -0.4

บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ 10,829 9,516 8,008 7,087 -12.1 -15.8 -115

บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 246,102 251,241 257,106 254,278 2.1 2.3  -1.1

Mobile Voice 80,553 69,276 63,804 59,947 -14.0 -7.9 -6.0

Mobile Nonvoice 165,549 181,965 193,302 194,331 9.9 6.2 0.5

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประจ าที่ 61,106 75,391 71,791 75,381 23.4 -4.8 5.0

บรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 5,995 5,413 3,497 2,064 -9.7 -35.4 -41.0

IDD/VoIP 2,217 1,737 561 449 -21.7 -67.7 -20.0

International Roaming 3,753 3,659 2,931 1,612 -2.5 -19.9 -45.0

Calling Card 25 17 5 3 -32.0 -70.6 -40.0

บรกิารสือ่สารขอ้มลู 15,150 15,445 16,036 16,277 1.9 3.8 1.5

มลูคา่ตลาดสือ่สารรวม 600,542 613,920 619,143 605,108 2.2 0.9 -2.3

ประเภทตลาด
มลูคา่ (ลา้นบาท) อตัราการเตบิโต (%)
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ภาวะการแขง่ขนั 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชว่ง 
2-3 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในทุกๆ ด้านมากข้ึน ประกอบ
กับนโยบายภาครัฐที่มีแผนที่จะให้ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีแผนการลงทุนในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ, พัฒนาศูนย์ข้อมูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของตนเองเพื่อรองรับ
การเข้าถึง, การรับและส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Big Data) เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณงานท่ีจะเกิดขึ้นจากเจ้าของโครงการที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยส่วนใหญ่โครงการที่มีมูลค่าสูงจะมีผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ชนะการ
ประมูลโครงการ แล้วจึงมีการมอบหมายงานต่อให้ผู้รับเหมาช่วงเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับเหมาช่วงที่สามารถ
ดำเนินการจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพ แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของบริษัทฯ รวมถึงความพร้อมของทีมงาน, ฐานะ
การเงินที่มั่นคง, การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามกำหนด และการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้รับเหมา
หลักหลายรายที่จะเข้าประมูลงานกับภาครัฐเป็นประจำ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันได้ 

ในส่วนของภาคเอกชนก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร โทรคมนาคม ทั้งที่เป็นแบบใช้สายหรือไร้สาย ทำให้เกิดความต้องการในการจัดเก็บ/ จัด
ระเบียบข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมากขึ้นตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้งานและมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายสัญญาณเครือข่ายของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ADVANC, TRUE และ DTAC 
หรือผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น CAT และ TOT เป็นต้น มีความจำเป็นต้องมีแผนลงทุนต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้การสร้าง
ศูนย์ Data Center ก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นท่ีรู้จัก เช่น บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT), บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี 
จำกัด, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ พบว่า ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า บริษัทเอกชนหลายแห่งที่
ให้บริการให้เช่าและบริการศูนย์ข้อมูล มีแผนพัฒนาและลงทุนศูนย์ Data Center ใหม่ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 
9,000 ล้านบาทส่งผลให้ปริมาณงานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ การสร้างเครือข่ายสาย และการก่อสร้างศูนย์
ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ มีความชำนาญนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างศูนย์ข้อมูลมาเป็นเวลานาน มีทีมงานวิศวกรคุมงานที่มีความรู้ความเชี ่ยวชาญ 
ประกอบการมีสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงมีผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นได้  
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ทั้งนี้คู่แข่งหลักของบริษัทฯ ได้แกบ่ริษัทท่ีรับจ้างเหมาก่อสร้าง และ/หรือรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ ในกลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม สรุปไดด้ังนี้ 

รายชื่อคู่แข่งจำแนกตามประเภทงานของบริษัทฯ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด 

งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม บริษัท ทีเอ็นพี. เทเลคอมซัพพลาย จำกัด 
บริษัท วาณิกกรุ๊ป จำกัด 
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน) 

งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท มัลติ เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา: รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลแผนการลงทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 

งานซ่อมบำรุงและบริการ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 
 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
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กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

การมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันโดยการประสาน

ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการให้บริการใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมานานมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีผลงานการให้บริการที่มีคุณภาพทำให้กับ
ผู้รับเหมาหลักหลายราย ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับงาน
จากพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร (One-stop service) 
บริษัทฯ ได้สั ่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานและมีขอบเขตที่หลากหลาย  

สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอยู่ตลอด เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม 
ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการส่งมอบ ทั้งการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มุ่งหาโอกาสในการขยายขอบเขตการรับงาน เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือขยายการ
ให้บริการไปกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิเช่น การเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบเครือข่ายออนไลน์ ทำให้สามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Thing : IOT) การหาช่องทางในการรับงานกับ
ลูกค้าในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IOT ในโครงการ หรือกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT กับธุรกิจของ
ตนเอง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทฯ Diversify Portfolio กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

การส่งมอบงานท่ีมีคณุภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกคา้ (Beyond Expectation) 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและการส่งมอบท่ีเร็วกว่ากำหนดของลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความ

ประทับใจทั้งในด้านของคุณภาพและความรวดเร็วแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง (Repeatable) อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าอยากที่จะบอกเล่าผลงานของบริษัทฯ ปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) ซึ่งเป็นท้ังกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่ในคราวเดียว  

 

ทั้งนี้เพื่อให้กลยุทธ์นี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้คัดเลือกและว่าจ้างผู้รับเหมาย่อยท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ 
และสามารถไว้วางใจได้ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและ
กรอบเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการทำงานที่มีความรัดกุม ติดตามผลการทำงานสม่ำเสมอ 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบงานแก่ลูกค้า โดยจากกระบวนการข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำการส่ง
มอบงานท่ีมีคุณภาพและโดยส่วนใหญ่จะสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนด ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง 
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การรับงานท่ีเหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความ

เหมาะสมของลักษณะการรบังาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายไดแ้ละกระแสเงินสดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมา
หลักสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้รับเหมาหลักได้ทั นทีที่ทำงานส่วนของ
ตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
โดยทั่วไปลักษณะและขอบเขตงานที่บริษัทฯ ให้บริการทั้งในส่วนของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีการให้บริการที่หลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์และความต้องการของ
เจ้าของโครงการหรือลูกค้า ซึ่งจะอ้างอิงจากใบเสนอราคาและ Bill of Quantities (BOQ) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดหามา หรือการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดหามา เป็นต้น 

แสดงการจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การจัดหา
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การบริการ 
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บริการ 
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บริษัทเป็นผู้
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ผู้รับเหมา
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จัดซ้ือมา 
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ผลิตภัณฑ์ 
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อุปกรณ์
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รายย่อย 
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บริษัทฯ สามารถแบ่งการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้ 

(1) ธรุกจิก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1.1) การจัดจ้างผู้รับเหมา เมื่อประมูลงานโครงการได้ บริษัทฯ จะวางแผนและทำการจัดจ้างผู้รับเหมา รายย่อย 

(Sub Contractor) ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละรายในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบให้เป็นไปตาม BOQ ที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะเป็นผู้รับเหมาที่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน 
(Approved Vendor List หรือ AVL) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลาและมาตรฐาน
ที่กำหนดร่วมกันกับลูกค้า  

(1.2) การจัดซื้ออุปกรณ์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
- อุปกรณ์หลักสำหรับโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) 

เป็นไปตาม BOQ ของแต่ละโครงการ เช่น ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน ระบบดับเพลิงและตรวจจับควัน และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับโครงการนี้จะ
มีทั้งในส่วนท่ีบริษัทฯ จัดซื้อตาม Specification ที่ตกลงไว้ในสัญญา และ/หรือในส่วนท่ีลูกค้าเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์โครงการเอง   

- วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่สูงและใช้ในปริมาณมาก ซึ่งบริษัทฯ สามารถ
จัดซื้อเองตามนโยบายจัดซื้อของบริษัทฯ ผ่านคู่ค้าที่มีรายช่ือใน AVL เช่น สายไฟฟ้าท่อร้อยสาย เป็นต้น      

(2) ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงขา่ยโทรคมนาคม 
ขอบเขตงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นไปตามที่กำหนดใน BOQ แต่มีข้อกำหนดทาง

เทคนิคไม่ซับซ้อนเท่ากับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล จะแตกต่างกันแค่รูปแบบและประเภทของเสาส่งสัญญาณ เช่น เสาส่งสัญญาณ
แบบ Roof Top, เสาส่งสัญญาณประเภท Green Field แบบ Guyed Mast , เสาส่งสัญญาณแบบ Repeater เป็นต้น บริษัทฯ 
เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเสาและติดตั้งสายสัญญาณโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ให้กับผู้รับเหมาหลัก 
(Main Contractor) ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้ โดย
บริษัทฯ จะจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย (Sub Contractor) อีกทอดหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็จตรงตามที่กำหนด 
ภายใต้การควบคุมของวิศวกรของบริษัทฯ  

ผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชี AVL และส่วนใหญ่จะอยู่ตามจังหวัดที่โครงการ/หรืองานที่รับว่าจ้างอยู่ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความชำนาญในพ้ืนท่ีและสามารถหาแรงงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้  

สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์หลัก เช่น เสาส่งสัญญาณ ตู้ควบคุม คอนเหล็กหุ้มฉนวน (Cross Arm) เป็นต้น บริษัทฯ จะ
จัดซื้ออุปกรณ์กับคู่ค้าที่อยู่ใน AVL ให้เป็นไปตามที่ระบุใน BOQ ยกเว้นสายสัญญาณโทรคมนาคมที่ลูกค้าจะเป็น  ผู้จัดหามาให้
เท่านั้น 

(3) ธรุกจิงานซอ่มบำรงุและบรกิาร 
 หากเป็นการซ่อมบำรุงและบริการที่ต้องอาศัยทีมงาน รวมถึงความชำนาญในการให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะ

เป็นงานซ่อมบำรุงสายสัญญาณโทรคมนาคม หรืองานบริการสำหรับโครงการ USO (Phase 1) เป็นต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัด
จ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีรายชื่อใน AVL ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ให้บริการ ทั้งนี้อาจจะเป็นผู้รับเหมาช่วงรายเดิมที่
บริษัทฯ เคยใช้บริการ หรือเป็นผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ที่มีความสามารถในการดำเนินงานก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการรับงาน 
กำลังคนของผู้รับเหมา และคุณภาพในการให้บริการ เป็นสำคัญ โดยการให้บริการของผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวยังคงอยู่ในการ
ควบคุมคุณภาพของวิศวกรของบริษัทฯ 
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แต่หากเป็นการบำรุงรักษาแบบ PM และแบบ CM ซึ่งเป็นลักษณะการให้บริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร
ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทำงาน ทั้งระดับ Project Manager, Assistant Project Manager, Senior Project 
Engineer, Project Engineer และ Foreman ในการเข้าไปให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า (Site งานของลูกค้า)  

บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการมาจากในประเทศไทยทั้งหมด และไม่มีสัดส่วนการจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ
กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ทั้งเจ้าของโครงการ, บริษัท
จำกัดและบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหมวด ICT, ธุรกิจตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมา
รายย่อย ทำให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามข้อตกลงทั้งในรูปแบบของสัญญาจ้าง 

(Agreement), หนังสือสั่งงาน (PO) และหนังสือยืนยันการจ้างงาน (LOI) รวมประมาณ 5,806.69 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้ว
ประมาณ 3,346.03 ล้านบาท และเหลือรอการรับรู้รายได้ประมาณ 2,460.66 ล้านบาท   
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3.ปจัจยัความเสี่ยง 
ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความสำคัญและวิธีการ

บริหารความเสี่ยงของแต่ละองค์กร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจ 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ใน
ขณะเดียวกันยังคงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

ดังนั้น บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงและได้จัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ อีกทั้งบริษัทได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากน้ี บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสีย่งข้ึนเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
จำแนกความเสี่ยงหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่  
บริษัทฯ ในบทบาทการเป็นผู้รับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักมาโดยตลอด ทำให้รายได้จากการดำเนินงาน

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใน
ลักษณะเป็นคู่ค้าและพันธมิตรในการทำธุรกิจกันมานาน จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลการดำเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมาย
ในการขยายฐานลูกค้า ขยายการดำเนินงานให้มีลักษณะเป็น one-stop service และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น  

(1) การตั้งเป้าหมายในการรับงานจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อย 3 รายต่อปีเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไป
ให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

(2) การขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(3) เน้นการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ Data Center กับเจ้าของโครงการที่บริษัทฯ เคยให้บริการ
หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ประจำ (recurring income) มากขึ้น  

(4) ในอนาคตหากบริษัทฯ ยกระดับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ จะเข้าประมูลงานจากภาครัฐหรือเจ้าของโครงการโดยตรง ซึ่ง
บริษัทฯ เช่ือว่านโยบายและแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ในอนาคต 

 

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรหลาย

ส่วนในการรับงานและการดำเนินการเพื่อให้งานแต่ละโครงการแลว้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทฯ วิศวกรผู้
คุมงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมารายย่อย  

1.2.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัทฯ  
คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (“คุณศักดิ์บวร”) กรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ  ทีมผู้บริหารที่เป็น

กลุ่มที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายต่างๆ และเป็นผู้ที่รู้จักและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ผ่าน
มางานส่วนท่ีเป็นโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงที่บริษัทฯ รับการว่าจ้างให้ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะมาจากการได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
มาทางคุณศักดิ์บวร หรือทีมผู้บริหารดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นรับงานของผู้รับเหมาหลักรายใหญ่และมีมูลค่าสูงมา
จาก Connection ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับงานที่เป็น
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โครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
มากกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีผลงานที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ให้กับผู้ว่าจ้าง/ผู้รับเหมา
หลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริการ และทำให้ผู้รับเหมาหลักหยิบยื่นโอกาสในการเข้าประมูลงานในแต่ละครั้ง โดยจะแจ้ง
ให้ทางบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการเปิดประมูลงานที่ตรงกับการให้บริการของบริษัทฯ เกือบทุกครั้ง จากการที่บริษัทฯ ได้แสดงถึง
ศักยภาพและคุณภาพของงาน ทำให้การพึ่งพิงในส่วนการได้รับงานจาก Connection ของผู้บริหารลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีแผนสืบทอดตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่เหมาะสม เป็นการจูงใจให้ผู้บริหารร่วมงานกับบรษิัทฯ 
ในระยะยาว  

1.2.2 ความเสี่ยงจการการพึ่งพิงผู้รับเหมารายย่อย 
การดำเนินการในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู ้รับเหมารายย่อย  (Sub-

Contractor) ในการดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู้รับเหมาราย
ย่อยในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้รับเหมารายย่อยที่มีบุคลากรพร้อมทั้งจำนวนและความสามารถในการรับงาน เนื่องจากผู้รับเหมา
รายย่อยต้องส่งมอบงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด และได้งานท่ีมีคุณภาพ หากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามคุณภาพและระยะเวลา
ที่กำหนด จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ว่าจ้าง/ผู้รับเหมาหลักต่อไป ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงผู้รับเหมารายย่อย อันอาจเกิดจากการทิ้งงาน งานไม่ได้คุณภาพ และไม่ทันกำหนดเวลาเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความ
เสี่ยงดังกล่าว  

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับเหมารายย่อยคือการคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อย ต้องเลือก
จากผู้รับเหมายรายย่อยที่อยู่ในรายชื่อ Approved Vendor List ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการทำงานผู้รับเหมารายย่อยในหลายๆ 
ด้านรวมถึงความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานมาดำเนินโครงการ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลน
แรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและอัตรา
กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้  

1.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ 
วิศวกรผู้ควบคุมงาน เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการแต่ละโครงการ เนื่องจากต้องเป็นผู ้ที่

ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมารายย่อยให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและสามารถส่งมอบงานได้
ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งมีผลต่อการส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย 

จากการที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและผลประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ  
มีนโยบายที่จะบริหารจัดการบุคลากรให้ทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถความ
เชี่ยวชาญให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดย (1) พัฒนาความรู้ ความสามารถ กระบวนการทำงานให้แก่พนักงานโดยให้
สามารถปรับตัวและปรับการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ; (2) ปรับเพิ่ม/ลดจำนวน
พนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ; (3) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้วิศวกร (ฝ่ายบริหารโครงการ) 
เพิ่มเติมจากเงินเดือนและโบนัสปกติ ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบงานและได้รับชำระค่าว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจใน
การทำงานและกระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด   
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1.3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมูลงานของบริษัทฯ  
เนื ่องด้วยมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น โครงการ USO (Phase 1) หรือการก่อสร้างศูนย์ Data Center เป็นต้น ปัจจัยที่อาจ
ส่งผลต่อโครงการประเภทดังกล่าว คือ ความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรือเพิ่มข้ึนในแต่ละช่วงเวลา และอาจส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯ ท่ีได้จากการดำเนินการโครงการข้างต้นไม่สม่ำเสมอ ได้แก่ 

▪ ความล่าช้าหรือความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ช่วงที่ผ่านมาโครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นจะมาจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นการสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อประโยชน์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายงานจาก
ส่วนหน่ึงของโครงการดังกล่าว ดังนั้น หากภาครัฐมีการชะลอ หรือหยุดการดำเนินการตามแผน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน ก็จะ
ส่งผลให้งานท่ีบริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเสนอบริการมีการเปลี่ยนแปลง ลดลง หรือไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการชะลอโครงการต่างๆ 
อาจจะส่งผลเพียงช่วงแรก หลังจากภาครัฐมีการดำเนินการต่อ บริษัทฯ ก็จะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย  ความไม่ต่อเนื่องหรือความ
ไม่สม่ำเสมอของโครงการดังกล่าว อาจมีผลทำให้บริษัทฯ ได้รับงานน้อยลงหรือมากขึ้นก็ได้  

▪ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนขยายหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะตัดสินใจลงทุนขยายโครงข่ายจากหลายปัจจัย ทั้งแนวโน้มความต้องการการใช้งาน 

นโยบายด้านโทรคมนาคมของภาครัฐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมอาจตัดสนิใจ
เพิ่มหรือลดการลงทุนตามปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

▪ ภาวะเศรษฐกิจ 
หากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว องค์กรหรือบริษัทต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในส่วนที่เกี ่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เช่น อาจมีการลดหรือเลื่อนระยะเวลาที่จะก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ออกไปก่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณงานท่ีบริษัทฯ จะเข้าเสนอให้บริการลดลงหรือไม่สม่ำเสมอ  

▪ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจุบันหลายบริษัท หลายองค์กร มีแนวโน้มการใช้ Cloud Storage มากขึ้น ทำให้บริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก หรือ

ขนาดกลาง นิยมเช่าศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center จากผู้ให้บริการให้เช่า Data Center เพื่อเก็บข้อมูลของบริษัทมากขึ้น ส่วน
องค์กรขนาดใหญ่ยังมีแนวทางที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง จากปัจจัยข้างต้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจ ากการมีงาน
ก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กลดลง แต่ยังคงมีโอกาสที่จะได้รับงานที่เป็นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญไ่ด้ 
หรือก่อสร้างศูนย์ข้อมูลให้กับผู้ให้บริการให้เช่าศูนย์เก็บข้อมูลได้ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนการลงทุนของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากข่าวสารที่มีการเผยแพร่ และข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ 
สามารถวางแผนงาน โดยการรับงานประเภทอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความสม่ำเสมอมากขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการให้บริการเพียงแค่ภาครัฐเท่านั้น ยังมีส่วนให้บริการสำหรับโครงการภาคเอกชน และองค์กรตา่งๆ 
อีกหลายประเภท เช่น การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การวางโครงข่ายสายโทรคมนาคม ให้กับองค์กร หรือบริษัทต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการซ่อมบำรุงและรักษาโครงการต่างๆ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องมีการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ
หรือลูกค้า 
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1.4 ความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ของงานโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่ง

อ้างอิงจากอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนงานทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไ ป
อัตราส่วนดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับงวดการเรียกเก็บเงิน/ชำระเงินตามสัญญาซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็นงวดๆ ส่งผลให้เกิดรายได้ที่
ยังไม่ได้เรียกชำระหรือ Unbilled receivables (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพ
คล่องและความเสี่ยงจากการที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีนโยบายในการติดตามประชุมร่วมกับลกูค้า รวมถึงการรายงานความคืบหน้า
ทั้งในส่วนของขั้นตอนความสำเร็จของโครงการ การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินของลูกค้ า เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถ
เก็บเงินได้ตามสัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันที (ถ้ามี) นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการ
เก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ หรือลูกค้ายกเลิกโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว รวมถึงบริษัทฯ สามารถบริหาร สภาพคล่องได้ดี 
ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง และบริษัทฯ ก็
เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด จึงมีความเป็นไปได้ต่ำที่ลูกค้าจะไม่ชำระเงินตามสัญญา 

1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่ 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่อาจแบ่งได้ตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจก่อสร้างศูนย์ 

Data Center และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center : มีทั ้งรูปแบบที ่เป็นการปรับปรุงพื ้นที ่บางส่วนขององค์กรใช้เป็นศูนย์ข้อมูล 
(Renovate Project) และแบบท่ีก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก (Greenfield Project) สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เป็น
ศูนย์ข้อมูล มีการให้บริการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดวางอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองไฟฟ้าสำหรบั
ใช้งาน ในขณะที่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก จะมีการให้บริการที่มีความซับซ้อนมากและต้องอาศัยความรู้
ความชำนาญในการก่อสร้าง เนื่องจากต้องเริ่มจากการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ รับแรงสั่นสะเทือน
ต่างๆ ได้ รวมถึงต้องมีการออกแบบอาคาร การวางอุปกรณ์ต่างๆ การเช่ือมต่อระบบต่างๆ ในอาคารให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับ
การใช้งานและความเสถียรของการทำงานและข้อมูลซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้รับเหมาที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลแบบดังกล่าวจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ 
Data Center ระดับ Tier 3  ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมมีจำนวนคู่แข่งไม่มาก และผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้รับเหมารายใหม่
จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และอาจตอ้งใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้เป็นท่ียอมรบัในอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้ภาวะการแข่งขันในส่วนของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ต้องรักษาคุณภาพของงาน
ให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ยังคงเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่เป็นตัวเลือกที่ดีในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม :  เนื่องจากการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นงานท่ีไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่จะมีปริมาณงานที่ค่อนข้างมากสำหรับแต่ละโครงการ ผู้รับเหมางาน
ดังกล่าวส่วนใหญ่จึงต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเพื่อดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย เพื่อให้
ได้งานท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรงเวลาที่กำหนด ดังนั้น จุดแข็งของผู้รับเหมาสำหรับธุรกิจนี้จึงเป็นการที่สามารถ
ควบคุมและรักษาระดับคุณภาพงานที่ส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานตรง
กำหนดเวลา ซึ่งบริษัทฯ มีจุดแข็งดังกล่าว ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้   

นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลัก อาจเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจมาดำเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้าง
ผู้รับเหมาย่อยอย่างบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ในกรณีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ไม่มาก
นัก เนื่องจากในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มีปริมาณมาก ผู้รับเหมาหลักต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยในการ
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ดำเนินการ และต้องมีวิศวกรคุมงานท่ีมีประสบการณ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจไม่สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด และที่ผ่านมาผู้รับเหมา
หลักไม่ได้เป็นผู ้ติดต่อกับผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงในการทำงาน จะเป็นผู้รับเหมาช่วงอย่างเช่น บริษัทฯ ที่ติด ต่อและมี
ความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับผู้รับเหมารายย่อยแทน ดังนั้น การที่ผู้รับเหมาหลักจะมาเป็นผู้รับเหมาดำเนินการเองจึงมีความ
เป็นไปได้ไม่มากนัก และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความยุ่งยากในการ
ดำเนินการของผู้รับเหมาหลักมากกว่าที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการอย่างเช่นที่ปฏิบัติในปัจจุบัน   

1.6 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
ตามที่งานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึ่งสิ่งสำคัญในการ

ดำเนินการและส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คือ การดูแลควบคุมต้นทุนในการดำเนินการแต่ละโครงการให้อยู่ในระดับท่ี
ประเมินไว้ตั้งแต่ตอนที่เสนอราคาให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักพิจารณา หากการควบคุมต้นทุนการดำเนินการสำหรับแต่ละ
โครงการไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมิน อาจทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในส่วนของต้นทุนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การประมาณการต้นทุน จนถึงการควบคุมต้นทุน
ระหว่างดำเนินการ ต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ค่าแรงว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งราคากลางสำหรับงานแต่ละ
ประเภทที่ดำเนินการเป็นประจำ เพื่อให้การจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อยมีมูลค่าการว่าจ้างที่อยู่ในกรอบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้
บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งบริษัท
ฯ มีวิศวกรผู้คุมงานแต่ละโครงการ ที่จะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการทำงาน การส่งมอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การทำงาน นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้รับเหมารายย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้หากมีกรณีที่ผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ถูกต้องและทันเวลา ทางบริษัทฯ จะ
รีบคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่มาทำงานต่อได้ในทันที ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินการไม่บานปลาย 
และไม่ทำให้ผลกำไรของแต่ละโครงการได้รับผลกระทบมากนัก 

 
1.7 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญา 
สัญญาว่าจ้างให้บริการแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ทำกับผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่จะมีระบุข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าปรับกรณี

ที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นค่าปรับรายวัน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบ
งานได้ตามกำหนดเวลา บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับรายวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้น ส่งผลให้
กำไรของโครงการดังกล่าวลดลง ทั้งนี ้ การกำหนดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นอัตราค่าปรั บต่อ
ค่าตอบแทนของแต่ละหนังสือสั่งงานหรือมูลค่าโครงการ ขึ้นกับประเภทของงานตามสัญญา ดังนั้นกรณีที่เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง 
จะมีค่าปรับที่มีมูลค่าสูงตามไปด้วย สาเหตุที่อาจทำให้การส่งมอบงานล่าช้า ได้แก่ การมีผู้รับเหมารายย่อยไม่เพียงพอ มีการทิ้ง
งานของผู้รับเหมารายย่อย งานที่ได้รับการส่งมอบจากผู้รับเหมารายย่อยมีคุณภาพไม่ตรงตามกำหนดทำให้ต้องมีการแก้ไข หรือ
เปลี่ยนผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่มาทำแทน 

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้าอันเกิดจากการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย โดย
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละพื้นที่ทำให้ในการว่าจ้างแต่ละครั้งมีผู้รับเหมารายย่อยพร้อมและเพียง
พอที่จะทำงานให้บริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแลว้ และมีการประเมินคุณภาพงาน
ของแต่ละรายเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างสำหรับงานแต่ละประเภท นอกจากนี้ การทำงานในแต่ละโครงการ บริษัทฯ 
จะวางแนวทางการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผู้ควบคุมงานท่ีดูแล ติดตาม และประเมินการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย 
แต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของงานไม่สูงนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่า
ทันท่วงที ส่งผลให้ท่ีผ่านมาไม่เคยมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการส่งมอบงาน 
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2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

2.1 ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุต ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.2 

ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตมีคะแนนเสียงที่มี
อิทธิพลในการคัดค้านหรือไม่เห็นชอบสำหรับวาระที่ใช้มติพิเศษ หรือเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมในการอนุมัติ  

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการ
นั้นๆ  รวมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 3 ท่าน จาก
จำนวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 8 ท่าน และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมด เข้า
มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการและเพื่อสร้างความมั่นใจใหผู้้
ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนเนื่องจากปัจจัยหลายประการซึ่งบางปัจจัยเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึง ความแตกต่างของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กับผลประกอบท่ีคาดการณ์
โดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้นของบริษัทฯ 
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธรุกิจ 

สนิทรพัย์ทีใ่ช้ในการประกอบธรุกิจของบริษทั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  

 
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์               (หน่วย: ล้านบาท) 

ลำดับ รายการ กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
1 ท่ีดิน : โฉนดเลขท่ี 222867-9  

รวม 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่  
(ท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ) 

บริษัทฯ  ติดจำนองกับสถาบัน
การเงิน รวมมูล

จำนอง 200 ล้านบาท 

35.38 

2 อาคาร : สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินโฉนด 
เลขท่ี 222867-9 เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น (สำนักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ) 

บริษัทฯ 40.34 

3 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทฯ  10.57 
 รวม   86.29 

 

2) สัญญาเช่าพื้นที่และอาคาร 

คู่สัญญา ผู้เช่า      :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่า :  นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 
สินทรัพย์ท่ีเช่า เลขท่ี 73,75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีรวม 300 ตารางวา 
วัตถุประสงค์ เป็นสำนักงานสาขาของบริษัทฯ   
อายุสัญญา อายุสัญญา 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2565  
อัตราค่าเช่า 180,000 บาทต่อเดือน โดยบริษัทฯ ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
เงื่อนไขอื่นๆ  หากผู้เช่าประสงค์ขอต่อสัญญาต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ให้เช่าจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 30 
วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่า (ในเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 มีการ
ปรับลดค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท หลังจากนั้นค่าเช่าตามเดิม) 
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3) สัญญาเช่ารถยนต์ 

คู่สัญญา  ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : บริษัททำธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายท่ี 1 

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
สินทรัพย์ที่เช่า รถยนต์กระบะปิคอัพจำนวน 10 คัน (สัญญา 10 ฉบับ)  
วัตถุประสงค์ เช่ารถยนต์เพ่ือให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วันท่ีทำสัญญา เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 8 พฤษภาคม 2565  
อายุสัญญา ระยะเวลา 36 เดือน 

 
คู่สัญญา  ผู้เช่า : บริษัทฯ 

ผู้ให้เช่า : บริษัททำธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายท่ี 2 
ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
สินทรัพย์ที่เช่า รถยนต์กระบะปิคอัพจำนวน 8 คัน (สัญญา 2 ฉบับ) 
วัตถุประสงค์ เช่ารถยนต์เพ่ือให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วันท่ีทำสัญญา เดือนมกราคม 2564 ถึง มกราคม 2568 
อายุสัญญา ระยะเวลา 48 เดือน 

 

4) สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 ราย ดังน้ี 
 
4.1 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศรายที่ 1 

1) เงินกู้ยืมระยะยาว 

วงเงิน/วัตถุประสงค์ 
 

วงเงิน 40 ล้านบาท  
เพื่อใช้ในการซ้ือที่ดินและอาคารท่ีใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

วันทำสัญญา 14 กันยายน 2561 
ระยะเวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกใช้วงเงินสินเชื่อครั้งแรก  
อัตราดอกเบี้ย MLR -2.65% ต่อป ี
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 222867-9 จำนวน 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น กรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ มูลจำนอง 40 ล้านบาท  

เงื่อนไขที่สำคัญ - ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู้รับสินเชื่อจะไม่ก่อภาระหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อ 

- ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ชำระหน้ีให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกันไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม จนกว่าจะชำระหน้ีให้ผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว 

- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู้รับสินเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ดำรง
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นท้ังหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็นผู้บริหาร
หลัก และ/หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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2) วงเงินหนังสือค้ำประกัน  

วงเงิน/วัตถุประสงค์ 
 

วงเงิน 150 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงินย่อยคือ 
1) เพื่อค้ำประกันการประกวดราคา ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค้ำประกันผลงานของ

บริษัทฯ ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 120 ล้านบาท และ 
2) เพื ่อค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า และค้ำประกันการชำระราคาสินค้าของบริษัทฯ ใน

โครงการรับเหมาก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท 
วันทำสัญญา 28 พฤษภาคม 2562 
ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 1.00 – 1.20 ต่อป ี
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 222867-9 จำนวน 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีรวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น กรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ โดยจดจำนองลำดับสอง รวมมูลจำนองทั้งหมด 200 ล้านบาท 

- จดทะเบียนสิทธิในเงินฝากจากบัญชีเงินฝากภายในวงเงิน 6 ล้านบาท  
เงื่อนไขที่สำคัญ - ผู้รับสินเชื่อจะไม่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ และนำทรัพย์สินหรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มี

ในปัจจุบันหรือในอนาคตไปเป็นหลักประกันให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากผู้ให้สินเชื่อ เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อ 

- ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ชำระหน้ีให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกันไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม จนกว่าจะชำระหน้ีให้ผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว 

- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู้รับสินเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ดำรง
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นท้ังหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็นผู้บริหาร
หลัก และ/หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 

4.2 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศรายที่ 2 

ประเภทเงินกู้/วัตถุประสงค์ 
 

เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ วงเงิน 166 ล้านบาท แบ่งเป็น 
- วงเงินเบิกเกินบัญชี        16 ล้านบาท 
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน   100 ล้านบาท 
- วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน     50 ล้านบาท 

วันทำสัญญา 16 มิถุนายน 2560 
อัตราดอกเบี้ย วงเงินเบิกเกินบัญชี     : อัตรา MOR 

วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน : อัตรา MMR      
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - เงินฝากประจำของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินต้นสูงสุดที ่ตกลงใช้เป็นหลักประกัน จำนวน  

50 ล้านบาท ท้ังนี้ยอดเงินในบัญชีดังกล่าวทุกขณะจะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีเบิกใช้ในแต่ละครั้ง 

เงื่อนไขที่สำคัญ เหตุให้ผิดนัดชำระหนี้เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือคณะผู้บริหารของผู้กู้ 
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกินกว่า  
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำคัญ 
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6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มลูสำคญัอืน่ๆ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

รายละเอยีดหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) 

: 
: 
 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
Infraset Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์  INSET 

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 8 ตุลาคม 2562 

ทุนจดทะเบียนทีชำระแล้ว : 280,000,000 บาท 

จำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด : 2,739 ราย (ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2563) 
% Free Float : 39.06 % (ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563) 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อม
บำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 

ท่ีตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งสำนักงานสาขา : เลขท่ี 73, 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000084 
โทรศัพท์  : 02-092-7444 
เว็บไซต ์ : www.infraset.co.th 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกดั (TSD) 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขท่ี 93  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร  : 02-009-9991 
TSD Call Center: 02-009-9999 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จำกัด 
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขท่ี 100/2  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 02-645-0109 ต่อ 110  
โทรสาร  : 02-645-0110 

2. ขอ้มลูสำคัญอืน่ๆ  
- ไม่ม ี

http://www.infraset.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 280,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 

560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้างอิง ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี ้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
1 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 212,850,000 38.01 
2 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 62,700,000 11.20 
3 ว่าท่ี ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 24,000,000 4.29 
4 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 21,450,000 3.83 
5 น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย 13,200,000 2.36 
6 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ 11,164,100 1.99 
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,943,100 1.95 
8 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์ 8,000,000 1.43 
9 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร 7,002,000 1.25 
10 น.ส. สาวรส คามจังหาร 6,600,000 1.18 
 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 182,090,800 32.51 

ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี – 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลัง
จากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ตามความเหมาะสม และปัจจัยอื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการบริษัท 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้จัดการ 
แผนกบริหารโครงการ#3 

ผู้จัดการ 
แผนกบริหารโครงการ#4 

ผู้จัดการ 
ออกแบบและประมาณราคา 

ผู้จัดการ 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดการ 
แผนกจัดซื้อและจัดส่ง 

จนท. ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ 

ผู้จัดการ 
แผนกบัญช ี

ผู้จัดการ 
แผนกการเงิน 

ผู้จัดการ 
แผนกบุคคลและธุรการ 

ผู้จัดการ 
แผนกบริหารโครงการ#1 

ผู้จัดการ 
แผนกบริหารโครงการ#2 

ผู้จัดการ 
แผนกประสานงานโครงการ 

ผู้จัดการ 
แผนกบริการ 

ผู้จัดการ 
แผนกงานขาย 

เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

วิศวกรขาย 

ผู้จัดการ 
แผนกงานขาย 

วิศวกรขาย 

 คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
ผู้จัดการ 

เลขานกุารบริษัท 
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานขายและการตลาด 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานขายและการตลาด 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริการโครงการ/บริการ 

การตลาด 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานงานบัญชีและการเงิน 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริการโครงการ/บริหารทั่วไป 

 

เลขานุการ 
กรรมการผู้จัดการ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

 

8.2 คณะกรรมการบริษัท 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ  
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ  
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ  
7. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 
8. นายเกษม เตไชยา กรรมการ 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต หรือ นายเมธา โชติอภิสิทธิ ์กุล หรือ   

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี นางสาววรางคณา เตไชยา 
ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.4 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร 
3. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการบริหาร 
4. นางสาววรางคณา เตไชยา กรรมการบริหาร 
5. นายปัญญภัทร สุขสาธุ 1 กรรมการบริหาร 
6. นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ 2 กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  1 นายปัญญภัทร สุขสาธุ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 
         2 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 
โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.6 ผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมี 6 ท่านดังนี้ 

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 
1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ 
2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ/บริหารท่ัวไป 
3. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ/บริการ 
4. นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
5. นายปัญญภัทร สุขสาธุ 1 รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 
6. นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ 2 รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 

หมายเหตุ :   1 นายปัญญภัทร สุขสาธุ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
       2 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
 

ตารางการประชุม 
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 

รายชื่อ 

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2563 
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1/1 100 5/5 100 4/4 100     
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 1/1 100 5/5 100 4/4 100 2/2 100   
นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 1/1 100 5/5 100 4/4 100 2/2 100   
นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต 1/1 100 5/5 100   2/2 100 9/9 100 

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 1/1 100 4/5 80   
  8/9 8/9 

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 1/1 100 4/5 80   
  9/9 100 

นายวิเชียร เจียกเจิม 1/1 100 5/5 100   
    

นายเกษม เตไชยา 1/1 100 5/5 100   
    

นางสาววรางคณา เตไชยา 1/1 100       9/9 100 

นายปัญญภัทร สุขสาธุ          9/9 100 

นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ 1         7/8 88 
 

หมายเหตุ :   1 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 
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การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท: ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมระหว่างกันตามความเหมาะสม โดยที่ไม่
มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
พิจารณาประเด็นต่างๆ ท้ังที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ: ได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ยจัดการเข้ารว่มประชุม โดย
เป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงาน ทาง
การเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดี
จากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบ
ทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 
ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2563 
 

8.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำหนดค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที ่ไม่ใช่ผู ้บริหาร) ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 

รายละเอียดดังนี้ 
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ   จำนวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   จำนวน 12,000 บาท/คน/ครั้ง 
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อย จำนวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย  จำนวน 12,000 บาท/ คน/ครั้ง 

              (หน่วย: บาท) 

ชื่อ-นามสกุล 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 138,000  82,500 
2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 144,000  97,500 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 120,000  94,500 
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต - - 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - - 
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย - - 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม 84,000  42,000 
8. นายเกษม เตไชยา 72,000  42,000 

รวม 558,000  358,500  
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 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2562 และประจำปี 
2563 รายละเอียดดังนี้  
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ  จำนวน 8,000 บาท/คน/เดือน 

- ค่าตอนแทนกรรมการบริษัท   จำนวน 8,000 บาท/คน/เดือน 
           (หน่วย: บาท) 

ชื่อ-นามสกุล 
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ 
ปี 2562 ปี 2563 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 96,000  64,000  

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 96,000  64,000  

3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 96,000  64,000  

4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต - - 

5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - - 

6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย - - 

7. นายวิเชียร เจียกเจิม 96,000  64,000  

8. นายเกษม เตไชยา 76,000  64,000  

รวม 460,000  320,000  
 

 

ปี 2562 และ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,018 ,000 บาท และ 678,500 บาท 
ตามลำดับ 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึง
ผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม2563 ได้มี
มติให้ปรับลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ลง 50% 
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 

บริษัทฯ กำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 
           (หน่วย: บาท) 

ช่ือ-นามสกุล 
ค่าบำเหน็จกรรมการ 

ปี 2563 
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 200,000 

200,000 
200,000 

- 
- 
- 

200,000 
200,000 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 

3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 

5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 

6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 

7. นายวิเชียร เจียกเจิม 

8. นายเกษม เตไชยา 

รวม 1,000,000 
 

หมายเหตุ: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ
ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร) 
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8.7.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น โบนัส และค่าบำเหน็จ โดยอ้างอิงจากผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้บริหาร
แต่ละท่าน 

นอกจากน้ีในระเบียบอำนาจอนุมัติได้ระบุไว้ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน 
จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2562 (มหาชน) เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเอก
ฉันท์เห็นชอบวิธีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้
กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ในปี 2561 - ปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนเงิน 27.84 ล้านบาท, จำนวน 21.52 ล้านบาท 
และ 21.70 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืน (โดยไม่รวมค่าตอบแทน
กรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) มีรายละเอียดดังนี้  

 

ปี จำนวนผู้บริหาร (ราย) จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 

2561 5 27,846,248 บาท 

2562 5 21,527,547 บาท 

2563 6 22,229,110 บาท 
 

หมายเหตุ: ค่าบำเหน็จที่จ่ายให้คณะกรรมการบริหารจะคำนวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลประจำปี 

 

8.7.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 
• ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ   

- ไม่มี - 

• ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
- ไม่มี -  

 

8.8 เลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 

22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อ
พึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
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(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู ้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องตาม

ข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น 
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้

ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ 

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ดำเนินการอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

8.9 บุคลากร 
จำนวนบุคลากรของบริษัทในปี 2561, ปี 2562 และ ปี 2563 ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้ 
 

 

 
กลุ่มงาน 

 
สายงานหลัก 

จำนวนพนักงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. สายงานบริหาร 1.1 คณะผู้บริหาร 5 5 6 
1.2 เลขานุการ   2 

2.สายงานขายและการตลาด 2.1 ฝ่ายขายและการตลาด 3 5 6 
3.สายงานบริหารโครงการ/
บริการ 

3.1 ฝ่ายบริหารโครงการ 51 53 46 
3.2 ฝ่ายบริการ 16 26 20 
3.3 ฝ่ายประสานงานโครงการ 13 16 17 

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

4.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 8 5 
4.3 ฝ่ายจัดซ้ือและจัดจ้าง 3 4 3 
4.4 จนท. ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ - 2 2 

5.สายงานบัญชีและการเงิน 5.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 4 4 
จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) 98 136 124 

จำนวนพนักงาน 93 131 116 
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8.9.1 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

- ไม่มี- 
 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ในปี 2561, ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จำนวนคน 93 131 124 
เงินเดือน 30,008,972.99 38,103,857.74 40,376,955.06 
คอมมิชชั่น / Incentive / โบนัส 16,198,985.71 17,532,860.03 6,509,812.73 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,127,928.49 1,650,836.23 1,863,814.14 
สวัสดิการและอื่นๆ 3,229,390.00 13,363,460.42 12,406,128.04 

รวม 50,565,277.19 70,651,014.42 61,156,709.97 
 

8.9.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ  
-ไม่มี- 
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9. การกำกับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนิน

กิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธรุกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้
ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมบริษัทจะทบทวนหลักการปฏบิัติเพื่อปรบั
ใช้ให้เหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที ่ดี ที ่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ ่งอ้างอิงตามนิยาม “ Corporate 
Governance” ของ G20/OECD สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 
หมวดที่ 2. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หมวดที่ 3.  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
หมวดที่ 4.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หมวดที่ 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ   
หมวดที่ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หมวดที่ 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
หมวดที่ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

Option 1 

 

สำหร ับป ี  2563 บร ิษ ัทได ้ร ับผลการ
ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจำปี 2563 ในระดับ “ดี” 
(3 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน 692 บริษัท 
จากสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ
บ ร ิ ษ ั ท ไ ท ย  ร ่ ว ม ก ั บ ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

Option 3 

นโยบายการกำกับดแูลกจิการและการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดแูลกิจการที่ดี 

บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์  
www.infraset.co.th    

ภายใตหั้วขอ้ “การกำกับดแูลกจิการทีด่ี” 
 

Option 2 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนน
อยู่ที่ร้อยละ 98 

http://www.infraset.co.th/
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คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ที ่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน กลต. และ ตลท. ซึ ่งอ้างอิงตามนิยาม 
“Corporate Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี ้

 

 

 
 

▪ คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน, 
การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแล
การรายงานผลการดำเนินงาน   

▪ มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่แสดงถึงแนวทางการดำเนินงานให้สามารถแข่ง  ขันและมีผล
ประกอบการที ่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงทบทวนนโยบายเป็นประจำ 

▪ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 

▪ คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบของตนเอง และกำหนดขอบเขตมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน
ประจำปี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความ
ยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 5 ปี 

 

วิสัยทัศน์ : 

มีพันธกิจต่อผู ้ม ีส ่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ ( stakeholder) ทุกภาคส่วน 
กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที ่ด ีให้แก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ ่มเททำในสิ่ งที ่เหมาะสมและน่าเชื ่อถือแก่ 
stakeholder และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

พันธกิจ : 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คือผู้สร้างบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง โดย
พร้อมที่จะเรียนรู ้และท้าทายสิ ่งใหม่ๆ และสนุกกับการทำงานอยู่เสมอซ่ึง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งจะนำพาบริษัทฯ ไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคง 

 

ค่านิยมองค์กร : 

หมวดที่  1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน 

หมวดที่  2 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หรือแผนงาน
ประจำปีดังกล่าว สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส และความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะถ่า ยทอด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้รับทราบท่ัวท้ังองค์กร 
 
 

 
 
 

▪ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 
โดยจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
จำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

▪ มีการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท
ฯ นอกจากน้ี ให้มีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการ จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นของกรรมการ ในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ ด้วย 

▪ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื ่อให้ได้กรรมการที ่มีคุณสมบัติที ่จะทำให้คณะกรรม การมี
องค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชดุ
ดังกล่าวแล้ว 

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ โดยระบุในกฎบัตรและแจ้งให้กรรมการทุกคนรับทราบ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม และกำหนดจำนวนการเข้าร่วมประชุม เพื่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

▪ จัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า  

▪ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล
อย่างน้อยปีละครั้ง  

▪ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

▪ ให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือทำหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือ

หุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ และควร
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

 

 

 

 

หมวดที่  3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
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▪ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย
การสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งท่ีสำคัญของบริษัทฯ 

▪ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผู้บริหาร
ระดับสูงแต่ละคน 

▪ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ จะจัดให้มีการแนะนำลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

▪ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้กี่ยวข้องในระบบการกำกับดแูลกิจการของ
บริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น 

 

  

 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนด
รูปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กำหนด
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

 
 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ 

อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับผลตอบแทนท่ีดี 

พนักงาน : บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิด
ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรม ได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม เปิดรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี การว่าจ้าง 
แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม  

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั ่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความ
หลากหลายของบริการ และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท้ังระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการ 

หมวดที่  4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 

หมวดที่  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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คู่ค้า : บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบัตติ่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการ
ติดตาม ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการ
ที่สามารถสร้าง ประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดการดูแลให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง : บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

 

 
 

▪ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ
ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้
ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงิน
มีความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตร
กรรมการตรวจสอบ 

▪ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่
ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

▪ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

▪ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายงับริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
ทั้งนี้ การปฏิบัติในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

 
 
 

▪ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และมี
จำนวนเพียงพอในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงาน
ประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ  

▪ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
ของบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่อง  

หมวดที่  6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 

หมวดที่  7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 



 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 70 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

▪ ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า
บริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

▪ คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเปดิเผย
ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการ
ยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ซึ่งอาจเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตาม
ความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการ
เงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น  

▪ คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 

 

 
 

▪ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม  บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ  

▪ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทยีมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระ
ใดๆ และกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม  

▪ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของ
บริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปัน
ผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ ธุรกรรมที่สำคัญและมีผล
ต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

หมวดที่  8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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1. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร 
ในปี 2563 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมทั้งละ
เว้น การกระทำการใดๆ ทีเ่ป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

▪ ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมาย และ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาด
หลักทร ัพย์ แห่งประเทศไทย และสำหรับข้อมูลอื ่นๆ นั ้น บร ิษ ัทได้เปิดเผยผ่านทางเว ็บไซต์ของบริษัท 
(www.infraset.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก 

 

▪ บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน 
และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปีดังนี ้

กิจกรรมนกัลงทุนสัมพันธ์ ปี 2563 จำนวนคร้ัง 
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 11 
การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน  (Meet the press) 12 
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 3 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (SET Opportunity Day) 1 
กิจกรรมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) 1 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนด
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังน้ี 
▪ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่  และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

▪ คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้
ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท 

▪ คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

▪ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

▪ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกบับริษัท 
โดยประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น 

http://www.infraset.co.th/
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▪ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส มีการลงมติในแต่ละวาระ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

▪ คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบาย
และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ 
รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการใน
กิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

▪ คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  

 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตน
ดังต่อไปนี้ 
 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกป ีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 
ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี  

 
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2563* เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

ประชุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยบริษัทฯ ได้มีการแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เปิดช่องทางให้มีการส่งคำถามล่วงหน้า รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เช่น การกรอกแบบสอบถามคัดกรองโรคโควิด  COVID-19 เว้น
ระยะห่าง 1 เมตรในจุดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องผ่านการคัดกรองเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมทั้งงด
บริการแจกอาหารและเครื่องดื่มเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เป็นต้น 

 

 หมายเหตุ * เลื่อนจากกำหนดการประชุมเดมิวันท่ี 22 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั
โดโรนา 2019 
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ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติกำหนดวันประชุม 
วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการประชุม และช่ือระเบียบวาระการประชุมในวันเดียวกันซึ่งคิดเป็นระยะเวลา
ล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทต้อง
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  2/2563 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิม 22 เมษายน 2563 
เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และกำหนดวัน กำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

▪ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯมีระยะเวลาที่สั้นกว่าปกติ จากเดิมเคยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม แต่ในการประชุมครั้งใหม่นั้นบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมดังนี้ 

▪ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษทั 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นการล่วงหน้า 16 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่ง
ข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม
แทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 

▪ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อย่างใด  

▪ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายงับริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 
โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการ
ประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด 

▪ บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด ซึ ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู ้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 16 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม 
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันสายกลาง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 ถึง 1 และ 2 มิถุนายน 2563 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 

▪ บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการ
ถือครองหลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระบริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปใหผู้้
ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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วันประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220 ซึ่ง
เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ
เวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย คิดเป็น
หุ้นทั้งหมด 415,495,115 หรือร้อยละ 74.21 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระในท่ี
ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ ลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว
และแม่นยำพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นในการมอบฉันทะ 

▪ บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉนัทะ
ให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอช่ือกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช,นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เป็นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 
ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

▪ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ปี 2563 มี
จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 100)  
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▪ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม ไม่มี การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

▪ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดย
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ 

▪ บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการ
แต่งตั้งกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้ง
กับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และ
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจดัสรร
เวลาสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึก
ประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม 

▪ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
กรณีที่ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน ในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการ
พิจารณาในวาระ ถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย 
ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็น
คะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

▪ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้
เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้ 

 
ภายหลังการประชุม 
▪ เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน

เสียง ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมี
ระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

▪ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ ได้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

▪ เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องโดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้
อย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็น
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สาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปรายละเอียดในแต่ละ
วาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุมมีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุมและจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน
เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มลู
ได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด 
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9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการต่างๆ ดังนี้  
• คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวน 3  คณะได้แก ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิาร 

• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานของบริษัทฯ จำนวน  2  คณะได้แก ่

คณะทำงานบรหิารความเสี่ยง 
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และรับผดิชอบต่อสังคม  

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

 

คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

คณะท างาน 

ก ากบัดแูลกิจการและ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

คณะท างาน 

บริหารความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการบริษทั 
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องค์ประกอบ  
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอื่น รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกำหนด และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน 
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน มีการพิจารณาประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

▪ กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้  

▪ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้
ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด 

▪ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว 
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

▪ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น
อย่างอิสระได้ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก ารคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

▪ ตาย 
▪ ลาออก 
▪ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

▪ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตำแหน่ง 
▪ ศาลมีคำสั่งให้ออก 
 

คณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการบริษัทคนใด ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นในลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสม
ตามผลการดำเนินงานของบริษัท; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 

3. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีที ่เชื ่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ 
งบประมาณในการลงทุน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) ให้
ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและ
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล
ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบ
ในทางไม่เป็นคุณต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

6. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน กำหนดระดับอำนาจดำเนินการ มีอำนาจในการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง
กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่น
ใดตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้การ
มอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ กรรมการผู้จดัการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยาม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้
แล้ว 
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7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
ดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสมปีละ 1 ครั้ง 

8. กำกับและดูแลการบริหารจัดการ และการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

9. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาและพร้อมจะคัดคา้น
การกระทำของกรรมการอื่น หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

10. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำนึงถึง
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการเป็นประจำทุกปี 

11. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และต ลาด
หลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า 

2. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม 
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 

7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 



 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 81 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

4. กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญๆ เช่น การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
กำหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาใน  
วาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สำคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กำหนดไว ้

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการ
บริษัทฯ ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

9. กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการดำรงตำแหน่ง 

▪ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ได้อีก 

▪ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ มีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถว้น 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบ

ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 
▪ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม  
▪ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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▪ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทฯ ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบท่ีต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก  

1) ความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน 
3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญช ี

5. พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ  

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(ซ) รายอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ 
ตามความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็นและองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการ
ประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย

เลือกจากกรรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ 
 
วาระการดำรงตำแหน่ง   

▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

▪ การแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
คัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสม
ตามผลการดำเนินงานของบริษัท; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริ ษัทฯ กรรมการ
ผู ้จ ัดการ ผู ้บร ิหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที ่ม ีตำแหน่งว่างลง เพื ่อนำเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ  
5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ  
6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบญัชีดำ

หรือถอนถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น 
7. สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 
การประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม ท้ังนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำ
รายงานการทำหน้าท่ีในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 
 
 
 
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรรมการและผู้บริหารจำนวนหน่ึง

ของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
  

คณะกรรมการบริหาร 
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วาระการดำรงตำแหน่ง 
▪ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการ

ดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี 
▪ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อ

วาระโดยอัตโนมัติ 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบหรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริ ษัทฯ 
เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ 

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
การประชุม 

1. คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมกำหนดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม 
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มี

ส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
 
 

 

ขอบเขต อำนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกล
ยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 
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5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบรษิัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็น
การผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง 

6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเพ่ิมรายได้และกำไรให้แก่บริษัท  
8. พิจารณาการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ

นำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษั ทอนุมัติ

มอบหมายไว ้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมคราวถัดไป 
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคย

มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมภิบาลใน

การทำธุรกิจ 
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม 
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ  
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่เป็นเง่ือนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าหรือบริการด้วยราคาตลาด 

การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าท่ัวไป เป็นต้น  
17. อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร 
18. ดำเนินกิจการงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจใน

การอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีจะทำขึ้นกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเง่ือนไขปกติทางการค้าทีไ่ด้
มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง
ดังกล่าว 

19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้
ไว้ และ/หรือให้เป็นตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบ
อำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
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คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเสี่ยงเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริษัทฯ ควรได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มี
การบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO มาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ  

ในการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทฯ จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง ผู้จัดการสายงาน/ฝ่าย/แผนกต่างๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงหัวหน้างานและพนักงานของบริษัทฯ  

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

▪ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร สนับสนุน ส่งเสริมให้มีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
▪ กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจ

ว่ามีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เพียงพอและเหมาะสม 
▪ ติดตามการทำงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
▪ สนับสนุนให้มีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้ 

▪ จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
▪ ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  
▪ ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยง  
▪ ประเมินและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง  
▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

 
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด และเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ เป็นสมาชิกคณะทำงาน
กำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมโดยตำแหน่ง พร้อมทั้งคัดเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน
กำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

  

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

▪ กำหนดทิศทางและมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

▪ ทำหน้าที่สื ่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่าน
นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน 

▪ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และสร้าง
เสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท 

▪ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบในการ
ดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบปีนั้นๆ 
 

บริษัทฯ คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย
ที่กำหนดและมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเป็นรายปี เพื่อนำเสนอต่อ 
ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืน
เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วยให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา พร้อมกับนำผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและ
รายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
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เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบ
ประเมินคณะกรรมการบริษัท, แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ, แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนั้นสรุปได้ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ  

(ร้อยละ) 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
รายบุคคล (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 94.38 93.47 
คณะกรรมการตรวจสอบ 98.41 96.21 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 86.84 87.88 
คณะกรรมการบรหิาร 85.83 87.88 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่าน
มาในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสำ
พันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว ตาม
แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลการประเมินจะนำไปพิจารณาเพื่อกำหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2563  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  
“ดีมาก” 
 

แผนพัฒนากรรมการ 
 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เช่น หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) เป็นต้นซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่าน
ทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทำงการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
และรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสม่ำเสมอ 
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บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนาให้กรรมการ ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ นโยบาย
ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพิ่มเติม และในส่วนท่ี
ยังขาดอยู่ หรือต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ดา้นการบริหารความเสี่ยง, ด้ำนการกำกับดูแลกิจการ เป็น
ต้นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น ในปี 2563 เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการทำหนา้ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ 

 
โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม / สถาบัน (ปี 2563) 

1.  นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต กรรมการ/ กรรมการ
ผู้จัดการ 

หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCot) รุ่นที่ 13/2563 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2.  นายเกษม  เตไชยา กรรมการ Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่
292/2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และรับทราบถึงบทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 

 
2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
ตำแหน่งงานท่ีสำคัญขององค์กรในอนาคต โดยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ เริ่มจากตำแหน่งงานระดับบริหารก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อการเตรียม
ความพร้อมด้านกำลังคน และความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรง

ตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

การสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงสุด 
ตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่

สำคัญ 2 ตำแหน่งงาน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยสรุปดังนี้ 
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ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษัท วางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการ

ดำเนินงานโดยรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์ (Visioning) การจัดองค์กร (Organizing) การให้อำนาจแก่
ผู ้อื ่น (Empowering others) ความสามารถในการจูงใจ (The ability to motivate others) ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย (Networking and partnership) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน (Sustainable development 
organization) 

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เพื่อให้บริษัทจัดทำและนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานการเงิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.  และ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนงบประมาณและการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การลงทุนให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 

คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรไม่
น้อยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ (Analytical and systematic 
thinking) ความสามารถในการสร้างทีม (The ability to build teamwork) ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk management)  ทักษะการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (Conflict management and negotiation 
skill) และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  
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3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดก าร
กิจการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
และเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าท่ีกำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าดำเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่ง
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท 

2. หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำ
รายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ  
บริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากน้ี หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมหีนา้ที่
ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว 

3. กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี ่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินงานท่ีจำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและ
ติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากน้ีจะกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และกิจการร่วมค้ามีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ทั้งด้านการค้าและทางด้านกฎหมาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า โดย
สรุปนโยบายสำคัญได้ดังนี้ 
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ รวมทั้งการเข้าทำนิติกรรมการอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยให้บุคคล
ต่างๆ ข้างต้นนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง
เลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ต่อไป 

6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
เวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ 
จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ซึ่งหมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนและจนถึงวันท่ีงบการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปี เปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลัง
จากท่ีเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

7. บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือ
นำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 
 

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูล
และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยใน
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลงาน แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของบริษัท 
การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคง
ในการงานของบุคลากรทุกคน 
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บุคลากรทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็น
ความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือ
ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู ้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้ง
รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้ให้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่ 

 

แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 

เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อ
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุก
คนท่ีได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทน้ัน แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง 
โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่ อทำการซื้อขายแล้ว ควรรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้ 

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยรับรู้ได้เฉพาะผู้บรหิารระดับสงูสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยตอ่
พนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็น
ความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ 
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที ่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ

ปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงานการเงิน 
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียง

พอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้ 
 
ประวัติการศึกษา และประวัติการอบรม 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ประวัติการทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัทฯ 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดช่ัน จำกัด 

2556 – 2558 ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญช ี

 
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่
ผู้สอบบัญชี โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น สรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 40,000 บาท 252,100 บาท 39,560 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้

การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดแูลกิจการของ บริษัทฯ เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ระยะยาว โดยมีหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้ 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุประเด็นสำคัญ 

 

กรอบการพัฒนา 

ความยั่งยืน 

 

ประเด็นสำคัญ 

ด้านความยั่งยืน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใน ภายนอก 

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ลงทุน 

ลูกค้า คู่ค้า สังคม 

การบริหารจัดการองค์กร 
อย่างยั่งยืน 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
มีจริยธรรมธุรกิจ 

     

ระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

     

การบริหารห่วงโซ่คุณค่า ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ      

การตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

     

ทวนสอบประเด็น
สำคัญ 

 

ระบุประเด็น 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดลำดับความสำคัญ 

 

1 2 

3 4 

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 
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การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อ ลูกค้า 
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่า
เทียม 

     

การพัฒนาและการดูแล
พนักงาน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน      

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน 

     

ความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยใน
การทำงาน 

     

การดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม      

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า      

 

การจัดลำดับความสำคัญ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคญัและนำเสนอข้อมลูที่
เกี่ยวข้องลงในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมท้ังเปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 

ทวนสอบประเด็นสำคัญ 
บริษัทฯ มีการทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่นใจในข้อมูลและสามารถนำไปใช้ระบุประเดน็ความยั่งยืนที่สำคญัใน
ครั้งต่อๆ ไป 
 

  

• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

• การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า 
และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม 

• การเคารพสิทธิมนุยชน 

• การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

• ความปลอดภัยและมีชีวอนามัยในการทำงาน 

• การตอบแทนสังคมด้วยการสร้างดิจิทัลเพ่ือสังคม 

• การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

• การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน 

• การกับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมธุรกิจ 

• การตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

• ความสำคัญต่อบริษัท 

•
คว

าม
สำ

คัญ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
 

• มาก • น้อย 

•
มา

ก 
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอ

ภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซ่ือสัตย์และโปร่งใส
ในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ี
ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และยึดกติกาของการแข่งขันอย่าง
เสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ ลูกค้า เจ้าหน้ี  
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิด/ ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันด้วย  

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความ

ถูกต้อง โดยส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่สนับสนุนความสำเร็จท่ีมาจากวิธีทุจริต รวมถึงจัดให้มี
ระบบควบคุมที่ดี มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อ
ป้องกันการทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น บริษัทฯ มีระเบียบในการ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ใน
ขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จัดให้มีช่องทาง
ในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการทุจริต
คอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้รายงานหรือผู้ท่ีให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพศักดิ์ศรี
และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริม
บรรยากาศการทำงานอย ่างม ีส ่วนร ่วมและมอบโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเสมอภาค และมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมตามความสามารถ โดยพนักงานจะ
ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ  

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียม
กัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจง
เรื ่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคน
รับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และยังได้
เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน โดย
บริษัทฯมีระบบการดูแลพนักงานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมธุรกิจ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั ่งยืน

ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันเพื่อให้

การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการ

บร ิษ ัทจ ึงกำหนดนโยบายความร ับผิ ดชอบต ่อส ังคมและ

สิ ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  

ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อ

ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้

เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดย

มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะ

ยาวโดยมีหลักการและแนวทางดังต่อไปน้ี  
 

การบริหารองค์กร 
อย่างยั่งยืน 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ 

ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที ่เป็นธรรม เชื่อถือได้  ภายใต้
รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตาม
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บร ิษ ัทฯ ให ้ความสำค ัญก ับช ุมชน ส ังคม และ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมที ่ร ่วมก ้าวเด ินไปสู ่การพ ัฒนาชุมชน ส ังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายให้จัดกรรมการเพื่อร่วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งท่ี
ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึง
ส ่งเสร ิมให ้พนักงานทุกระดับของบร ิษ ัทฯ ตระหนักถึง
ความสำคัญ มีจิตสำนึกและสนับสนุนกิจกรรมที ่เป็ นการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนับสนุนให ้ม ีนวัตกรรมทั ้งในระดับ
กระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร เพื ่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้สิ่ง
ต ่างๆ เก ิดการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่ด ีข ึ ้นและก่อให ้เกิด
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
การสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง 

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน 
บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะทำงาน

กำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 

คนทำหน้าที ่เป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ มุ ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจ

เป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ทำการสื ่อสารนโยบาย

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน

ทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ฯ ซึ ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั ่วกันเพื ่อให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการสร้างเสริมความ

ตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ คณะทำงานกำกับ

ดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนวทางการ

ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี

เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสถานะทาง

การเง ินและผลประกอบการของบร ิษ ัทฯ เพ ื ่อกำหนด

งบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบปี

น้ันๆ 

บร ิษ ัทฯ คำน ึงถ ึงกรอบแนวทางปฏิบ ัต ิ  ในการ

ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตาม

นโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม 

นโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี 

เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยจะมี

การเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็น

รายงานความยั ่งยืนเพื ่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข ้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรก ิจ อย่าง
ระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการทุจริต
คอร์รัปชั่น ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การนำเสนอ 
การให้คำม่ันสัญญา การขอ การเรียกหรือรับผลประโยชน์ 
การให้ผลประโยชน์ หรือการกระทำอื่นที่เป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัทฯ หากพบเห็นการ
กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิด
การทุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่น ต้องแจ้งเหตุหร ือรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันที หรือาจแจ้งผ่านช่องการแจ้งเบาะแสท่ี
บริษัทกำหนด 

4. บริษัทฯ จะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทำด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัทฯ 
และมีความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริต
คอร์รัปชั่นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ และ
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว 

5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื ่อป้องกันการทุจริต
คอร์ร ัปชั ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทาง
การเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน 
การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้
มีการกำกับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใส 
ไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่
ถูกต้อง 

6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเหมาะสม 

8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น และ
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อ
หาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำไปแก้ไขปรับปรุง 

โดยบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และขอรอ้ง
เรียน ดังน้ี 

8.1  ทางไปรษณีย์: ส่งโดยตรงถึง คณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 165/37-39  ถนนรามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220 
8.2 ทางอีเมล : ifssec@infraset.co.th 
8.3 ทางเว็บไซต์บริษัท : https://infraset.co.th 

9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี
การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ  

10. จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ี
บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม (ถ้ามี) รวมถึงตัวแทนทาง
ธุรกิจ เพื่อนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นไป
ปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรและสาธารณชน 

11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติท่ีบริษัทกำหนด
ไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ 

  

การบริหาร 
ห่วงโซ่คุณค่า 
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การมีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ  
(Stakeholder Engagement) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเช่ือมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของ
ความไว้วางใจตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่จะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กร
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

  

คู่ค้าทางธุรกิจ • กระบวนการคัดเลอืกและการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
และผู้รับเหมาอย่างตอ่เนื่อง 

• การประชุมรว่มกับบริษัทคู่ธรุกจิ/ 
ผู้ร่วมลงทุน 

 
 

• การเคารพต่อสิทธแิละปฏิบัติตอ่คู่ค้าทกุ
รายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

• การประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบ
ธุรกจิระหว่างกนัอย่างยั่งยนื 

 

• ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจและ
เติบโตรว่มกนั 

• ความเสมอภาคในการทำธุรกิจ 
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

และเป็นธรรม 

  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของ

บริษัทฯ 

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ความคาดหวงั/ 
ความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน • การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจำปี 
• ผู้บริหารพบปะนกัลงทุน/นกัวิเคราะห์ 
• รายงานประจำปี 
• รายงานงบการเงนิรายไตรมาส 
• การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่ 
  หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
  จดหมาย และอื่น ๆ 
 

• ดำเนนิธรุกจิอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 
• ปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมและ 

เป็นธรรม 
• ดำเนนิการบริหารจัดการความเสีย่ง 

ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

  

• ผลการดำเนนิงานและการเติบโตทาง
ธุรกจิ มัน่คง และมีผลกำไร 

• กำกับดูแลกิจการที่ด ี
• การบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
 

 

พนักงาน 

 

• การประชุมใหญ่ผู้บริหารพบปะ
พนักงานประจำปี 

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
• การจัดให้มชี่องทางรับขอ้รอ้งเรียน

หรือแจ้งเบาะแส 
 

• สำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของตลาด
อย่างสม่ำเสมอทุกปี 

• มีกองทุนสำรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต  
และประกันสขุภาพ พร้อมกับการจดั
ให้มีตรวจสขุภาพประจำปี 

• จัดให้มกีารอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สำนักงานให้มีความปลอดภยัและมี
สุขอนามัยที่ดอีย่างสม่ำเสมอ 

• จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ
ต้องการและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 

• จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดกิารที่
เหมาะสม 

• มีความมัน่คงและความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ 

• ให้ความสำคัญตอ่การพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน โดยให้
โอกาสพนกังานอย่างทั่วถึง 

• มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มี
ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิน 
ตลอดจนมีสขุภาพพลานามัยที่ดีใน
การทำงาน 

• การพัฒนาศกัยภาพ ความรู้ และ
ความสามารถ 

ลูกค้า 

 

• การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ประจำปี 

• การรอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ และความ
คิดเห็นผ่านระบบรับรอ้งเรยีนต่างๆ 

• การจัดกิจกรรมลกูค้าสัมพนัธ์/ 
กิจกรรมทางการตลาด 

 
 

• มุ่งมั่นที่จะให้บรกิารที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน เพือ่ให้ลูกค้ามีความมัน่ใจ
และพึงพอใจสูงสุดในการให้บรกิาร 

• ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

• ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธรุกจิของบริษัท 

• การตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า
ได้อย่างรวดเร็วทันตอ่เหตกุารณ์ 

• การมองหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ
ร่วมกัน 

• การรกัษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมลูลูกค้า 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

การตอบสนองของ

บริษัทฯ 
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ความคาดหวงั/ 
ความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ชุมชน / สังคม /
สิ่งแวดล้อม 

 

• ส่งเสรมิกจิกรรมการดูแลรกัษา
ธรรมชาติ อนุรกัษ์พลังงาน 

• จัดโครงการและกจิกรรมในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

• นำความรู้และประสบการณ์ทางธรุกิจมา
พัฒนาโครงการที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเปน็รูปธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดการดแูล
ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
  

• สนับสนุนกิจกรรมที่กอ่ให้เกดิ
ประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและไม่กระทำ
การใดๆ ทีข่ัดหรอืผิดกฎหมาย 

 
 
 

หน่วยงานกำกับ

ดูแลและภาครัฐ 

• การรายงานผลการดำเนินธุรกิจ
และผลการปฏิบัติงานต่อหนอ่ย
งานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องตามความถี่
ที่หน่อยงานกำหนด 

 
 

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและ
กฎหมาย พรอ้มให้ความร่วมมืออันเป็น
ประโยชน์ตอ่ภาครฐั 

• ตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่
เกีย่วขอ้งกับธุรกิจบริษทัฯ เช่น 
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล (Digital 
Economy), EEC เป็นตน้ 

 

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์

• ความร่วมมือในการผลกัดันนโยบายรฐั 
• ให้การสนับสนนุกิจการอันเป็นประโยชน ์

ต่อชุมชน และสังคมสว่นรวม 
• การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย และนโยบายของหน่อยงาน
กำกับดแูล 

 

คู่แข่ง 
 

• การเปิดชอ่งทางในการสือ่สารที่ 
  หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ 
  จดหมายอเิล็กทรอนกิส์ โทรศัพท ์
  จดหมาย และอืน่ ๆ 
 
 

• ประกอบธรุกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส
และไม่สร้างความได้เปรยีบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

• ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรมตามกรอบกตกิาของการ
แข่งขนัที่ด ี

  

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซ่ึงข้อเสนอแนะและความ

คิดเห็นจะถูกรวบรวม และกลั่นกรอง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาต่อไป ชอ่งทางที่เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังนี ้

   เบอร์โทรศัพท์    อีเมล 
             นักลงทุนสัมพันธ ์    0209274444 ต่อ 104    ir@inset.co.th 

            กรรมการอิสระ    020927444   ifssec@infraset.co.th 
            เลขานุการบริษัท   020927444 ต่อ 901  Companysecertary@inset.co.th 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจง้เบาะ
และข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจรยิธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางดังนี้ 

ทางไปรษณีย์: ส่งโดยตรงถึง คณะกรรมการบริษัท หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  

      เลขที ่165/37-39  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรยี์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220 
ทางอีเมล       : ifssec@infraset.co.th 
ทางเว็บไซต์บริษัท  : https://infraset.co.th 

ซ่ึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อจัดการข้อร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบาย

และกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเม่ือความเปน็ไปได้ว่าจะเกิด

ความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 

  

mailto:ir@inset.co.th
mailto:ifssec@infraset.co.th
mailto:Companysecertary@inset.co.th
mailto:ifssec@infraset.co.th
https://infraset.co.th/
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นโยบายด้านการพัฒนา  
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพความรู ้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้
เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสาย
วิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามาร ตลอดจนการปลูกฝังว ัฒนธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรควบคู่กันเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธแ์ละ
แนวทาง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั ้งในปัจจุบันและ
อนาคต   
 

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในการ

ขับเคลื ่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนจึงจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อ
กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร
ได้ ดังน้ี 
พนักงานระดับผู้บริหาร : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร
โดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ หรือเลื่อน
ตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและ
พร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทดำเนินการท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
พนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถ
ตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งน้ี 

เพ ื ่อเป ็นการพัฒนาทักษะ ความร ู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน 
เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี 
ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการตลาดและการขาย มาตรฐาน
ทาง IT การจัดการงานธุรการ ความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ 

พนักงานทุกระดับ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุก
คนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ว ัฒนธรรมองค ์กรและ เก ิดประส ิทธ ิภาพส ู งส ุ ด  เช่น  
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ 

การจัดฝึกอบรมภายนอก บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน
ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันหรือ
องค์กรที่มีมาตรฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 

การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร 
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
องค์ความรู ้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้
สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป 

 

นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสงู และการวางแผนการสืบทอด
ตำแหน่ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร
โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
เช่น Job Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตใน
องค์กรแบบก้าวกระโดด เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้
ความสำค ัญก ับแผนการส ืบทอดตำแหน่งของบ ุคลากร
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วยโครงการ Career 
Path Development Plan ทั้งนี ้ เพื ่อสร้างความมั่นใจได้ว่า

การพัฒนาและ 
ดูแลพนักงาน 
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บริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมี
ตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้ 

การสรรหาและการคัดเลือก 
ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่ บริษัทฯ 

พิจารณาความเหมาะสมทั ้งในด้านความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่ดี 
โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อทดสอบถึงคุณสมบัติ ของ
ผู ้สมัครว่ามีความรู ้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบหรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยึดมั่น
ในความเสมอภาค เท่าเทียมกัน  และรักษาไว้ซึ่ง  ความเป็น
ธรรมาภิบาลยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดยไม่นำความ
คิดเห็นของบุคคล ด้านการเมือง อายุ เพศ หรือความทุพพล
ภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน ตาม
มาตรฐาน ท่ีกำหนดตามกฎหมาย  
 

ปี 2563 จำนวนพนักงานทั้งหมด 124 คน  

แยกตามเพศได้ดังนี้ (จำนวน : คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ 
คู ่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น เพื ่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลงาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจา้ง 
เง ินเดือน โบนัส และอื ่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยคำนึงถึง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลสำเร็จของงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ 
รวมถึงการลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององค์กร 
และเพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบและระบบเดียวกันประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายบริษัท โดยนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนา
บุคลากร และระดับสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ 
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ โดยมีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การ
ให้น้ำหนักผลการปฏิบัติงานทั้ง  ส่วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น
ช่วงคะแนนการประเมิน โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจำปี อย่างชัดเจน และ
เป็นธรรม 

 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน 

  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน ท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัด 
ให้มีสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ เพื ่อให้พนักงานมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตของพนักงาน และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการเหล่าน้ีให้กับพนักงานทุกคนรับทราบสิทธิ์ของตนผ่าน
ช่องการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัท อาทิ 

• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ : เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท เงิน
ช่วยเหลือพิธีแต่งงาน เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ เงิน
ช่วยเหลือคลอดลูก และค่าสงเคราะห์บุตร 

• สุขภาพและประกันชีวิต : การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำปี ตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่าง
เหมาะสม ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

• กองทุน : กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ  

 
 

50% Step 

3

Individual quality and 

behavior assessment 

30% Step 

2

Section KPIs 

20% Step 

1 
Corporate KPIs 

ชาย 

68% 
 

84 คน  

หญิง 

actually 

32% 
 

40 คน  
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สรุปการอบรมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2563 

หลักสูตรการจัดอบรมภายใน (In-House Training)  

• การติดตั้งระบบออปติกและสัญญาณเครือข่าย 

• การบริหารโครงการและการควบคุมงาน 

• การติดตั้งระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• ความรู้ในการทำงานก่อสร้าง Data Center 

• ปรับมุมคิด พลิกมุมมอง ด้วย Mindset  

• Advanced Excel 2016เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ 

• ความปลอดภัยในท่ีอับอากาศ(4ผู้) 

• ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี2563 

• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในท่ีทำงาน ระดับหัวหน้างาน 

• Advanced Excel 365 เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ 
 
หลักสูตรการจัดอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)  

• Talks 20 Year 20 Contents 

• พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า 

• ตรวจสุขภาพกิจการผ่านการเงินสำหรับผู้บริหาร 

• การวัด ROI ในงาน HR 

• มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2563 

• เจาะลึกการทำสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 

• The New CFO 

• ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปีและต้นปี 

• ทำความเข้าใจ TFRS 

• สิทธิประโยชน์ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 

• การจัดทำงาบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พนักงาน 

241 

จำนวนพนกังานที่
เข้าอบรม  

ชั่วโมง/ปี 

actual

2,026 

จำนวนชัว่โมง 
การฝึกอบรมของ

พนักงานทั้งป ี

บาท 

actuall

198,100 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทั้งหมด 

ชั่วโมง/คน/ปี 

8.41 

จำนวนชัว่โมงการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย/คน/ป ี

ในปี 2563 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท  
ท้ังจากหลักสูตรภายในและภายนอกองค์การ สรุปได้ดังน้ี 
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ความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยในการทำงาน 

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที ่จะเป็นบริษัทผู ้นำทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เติบโตต่อเนื่อง และ
ยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ความมั่นคง อา
ชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อนำมาซ่ึง
คุณภาพชีวิตการทำงาน และสุขภาพที่ดีของพนักงาน และลด
ความเสี ่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆ ของพนักงาน และ
ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรก ิจให้เก ิดความปลอดภัย 
ตลอดจนให้ความรู ้ในวิธีการปฏิบัติงานที ่ปลอดภัย จัดหา
เครื ่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพการ
ทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีการ
ป้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการ
ทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ 
ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู ้ในวิธีการปฏิบัติงานท่ี
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรมการรักษา
ความปลอดภัยในการทำงาน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี ในระดับ 
จป. บริหาร, จป.หัวหน้างาน และ จป. วิชาชีพ ซึ่งทำหน้าท่ี
ควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วย 
(จากการทำงาน) ปี 2563 ของบริษัทฯ 

 
    

บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการฝึกซ้อมดับเพลงิและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ในทุกๆปีบริษัทมีแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ระงับอัคคีภัย และระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและเพื่อให้พนักงานรู้วิธีป้องกัน
และวิธีปฏิบัติเมื ่อเกิดอัคคีภัยพร้อมรู ้ว ิธ ีการใช้เครื ่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู ้ประสบอัคคีภัย  
ดังนั้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงทางบริษัท
จึงได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 
2563 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 25 กันยายน 2563 

 
 
 
 

ทั้งนี ้เนื ่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน โดย มี
แนวทางมาตรการป้องกัน และแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

• การขอความร่วมมือในการลดหรือไม่ไปในที่มีคนหนาแน่น 

และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เช่น การใช้บริการขนส่ง

สาธารณะต่างๆ 

• สนับสนุนการประชุมผ่านออนไลน์ Conference Call 

หรือ Application ต่างๆ แทน 

• สนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน 

• การประชาสัมพันธ์ : ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ 

Social Distancing การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วย

เจลแอลกอฮอล์  และการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ฯลฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราย 

INSET 

INSET 
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การดูแลสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเกษม เตไช
ยา กรรมการบริษัท ร่วมกับคณะผู ้บริหารและตัวแทน
พน ักงานร ่ วมบร ิจาคโลห ิต  ณ รถร ับบร ิจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็น
กุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย
แด่เพื ่อนมนุษย์ที ่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดต่อไป  เมื่อ
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 
 

 
หลังจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต
อย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วม ในโครงการ “THE GIVER” ยิ่งให้ 
ยิ่งได้รับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แม้ว่าสถานการณ์
จะคลี่คลายลง แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้บริจาค
โลหิตลดน้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ ขาด
แคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคญั
และความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเป็นสำคัญ 
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กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้
ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และใส่ใจสิ ่งแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การลดการใช้พลังงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว
ในการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ การอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝัง
จ ิ ตส ำน ึ ก ในการหวงแหน ป ้ อ งก ั น  และร ั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด 
 
 

 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น 

การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิด
ไฟในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้อง
ทำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้น-ลง บันไดในช้ันไม่สูง การ
ใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผล
ชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง
แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้
ในชีวิตประจำ  
 
 

 

กิจกรรมบริษัท 
บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ภายในองค์กร 
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2563 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
นครนายก 
 
 

 

การนำเศษขยะต่างๆ
มาผ่านกรรมวิธีการ
ผลิตเพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่ 
 

การนำสิ่งของที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้งานอีกเพื่อให้เกิด

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 

 

การลดการใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือย ประหยัด พอเพียง 
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 
 
 

Team 

Work 

INSET 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในจึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง

ในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณม์ากยิ่งข้ึน เพื่อให้การ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลในด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไป
ด้วยหัวหน้าสายงานในแต่ละหน่วยงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน รวมถึงรายงานและติดตามผลให้ผู้บริหารทราบ และนำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร 

เพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control Environment) 
1.1 การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชาตลอดจนการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานไว้

อย่างชัดเจน 
1.2 การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจน ตลอดจนการดูแล

กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
1.3 การจัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวทางการ

ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือละเว้นในการปฏิบัติงาน 
1.4 การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และของพนักงาน เพื่อให้

กรรมการผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับช้ันและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

1.5 การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.6 การจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิด
เหตุการณ์ขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงาน และจัด
ให้มีการควบคุมความเสี่ยงน้ันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

การตรวจสอบภายในของบริษัท จะเน้นตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยทำการประเมินความ
เสี่ยงของงานและคัดเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงสูงนำมาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
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3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (Management Control) 
บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย

เน้นกิจกรรมการควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอำนาจอนุมัติ ฯลฯ เป็นต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีออกเป็นคำสั่งหรือประกาศโดยเคร่งครัด 

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (information & Communication) 
4.1 บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งต้องมีความถูกต้อง 

ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน 
4.2 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) 
บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ประเมิน

อิสระ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารของบริษัท หากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดมาตรการควบคมุและ
แก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

บริษัทฯ จัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมสำคญัของบริษัทไดด้ำเนนิ
ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรัดกุดที่เพียงพอ 

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้ว่าจ้าง บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด  
ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2563 และบริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวผสุวดี  บุบผา 
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา
และตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้
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บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  2563 โดยมี
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายในดังนี้ 

 

การตรวจสอบภายในปี 2563 รายการตรวจสอบภายในปี 2563 
1. การตรวจสอบครั้งท่ี 1/2563 • ระบบงานบริหารโครงการ 

• การประมาณการค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
2. การตรวจสอบครั้งท่ี 2/2563 • ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
3. การตรวจสอบครั้งท่ี 3/2563 • ระบบงานจัดซื้อและจดัจ้าง 
4. การตรวจสอบครั้งท่ี 4/2563 • การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

- การประเมินสภาพแวดล้อม 

- การประเมินความเสีย่ง 

- กิจกรรมการควบคุม 

- สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ระบบการติดตาม 

• ระบบงานขายและการตลาด 

- การขึ้นทะเบียนลูกค้ารายใหม่และการพิจารณาเครดติ 

- ตารางอำนาจอนุมตั ิ

- การประมาณการต้นทุนโครงการ 

- ลำดับการอนุมัตเิอกสาร 

- การจ่าย Incentive 

- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

- เว็บไซต์บริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
คณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ประกอบด้วยกรรมการดังนี้ 

 

1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการ
ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งคำนึงถึงประโยนช์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายรวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความรับผิดชอบ ในรอบปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผูบ้ริหาร ผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
 

1. สอบทานรายการทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมี

ผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำไตรมาส
และประจำปี 2563 ทั้งงบการเงินรวมของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญการประมาณการ
ทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยได้
สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทมีความเชื ่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็น
ประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของ  บมจ. อินฟราเซท  
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ 
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
 

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส ี ่ ย งตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - Enterprise Risk Management) ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากน้ี ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนด
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
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3. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทโดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไข

เกี ่ยวกับหัวข้อเรื ่อง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นประจำาทุกปี โดยการประเมิน

ตนเองตามแนวทางของ ก.ล.ต. ตลท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร 
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
กันโดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทมี
จริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ ได้ให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการ
ดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

  (นายศรัญย์ สุภัคศรณัย์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปได้
ดังนี ้
1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลกัษณะความสัมพนัธ ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อย 38.01 
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2. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 
2.1 รายการให้เช่าท่ีดิน และอาคารสำนักงน 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563  

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  
 

(1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 
ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  
 
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับ นายศักดิ์
บวร พุกกะณะสุต เพื่อใช้เป็นสำนักงานฝ่ายช่างบริการ 
โดยปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานสาขาของบริษัท
ฯ แล้ว  
 
รายละเอียดอาคาร 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 73,75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนราม
อินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี : 300 ตารางวา 
 
อัตราค่าเช่า : 180,000 บาทต่อเดือน (ชำระทุกเดือน) 
ระยะเวลาให้เช่า : 3 ปี (2 มกราคม 2562 –  
1 มกราคม 2565) เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัส covid-19 ผู้ให้เช่าตกลงลดราคาค่าเช่าเป็น 3,000 
บาทต่อเดือน สำหรับค่าเช่าเดือนเมษายนถึงเดือน
ธันวาคม 2563 

 
ค่าเช่าอาคาร
สำนักงาน 

2,160,000 บาท 
 

และ 
 

เงินมัดจำ 
540,000 บาท 

 
 

 
ค่าเช่าอาคาร
สำนักงาน  

810,000 บาท 
 

และ 
 

เงินมัดจำ 
540,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจำเป็นของการทำรายการ 
บริษัทฯ ทำการเช่าอาคารสำนกังานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสำนักงานฝา่ยชา่งบริการ 
 

ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษัทฯ ได้จ้างผู้ประเมินอิสระ คือ บริษทั พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด 
ประเมินราคาตลาดของค่าเช่าของอาคารสำนักงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าเช่าของอาคาร
สำนักงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกัน พบวา่ค่าเช่าอาคาร
สำนักงานที่บริษัทฯ ทำสัญญากบั  
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต มีมูลค่าเท่ากับราคาตลาด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน
พร้อมสิ ่งปลูกสร้างและกำหนดราคาค่าเช่าจากกรรมการผู ้จัดการดังกล่าว เพราะ
เห็นสมควรว่าการเช่าอาคารสำนักงานมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการรองรับการขยาย
ธุรกิจและบุคคลากรที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั้งค่าเช่าสำนักงานดังกล่าวเป็นราคาตลาด 
สามารถเทียบเคียงได้กับอาคารสำนักงานใกล้เคียง  
 

ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ
ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที ่กำหนด และ/หรือปฎิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหตุ: ปี 2563 บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี
ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า เพื่อบันทึกค่าเช่า
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญา
เช่า 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563  

นางสาวกมลชนก 
ทองแกมแก้ว 

(2) ค่าเช่าที่ดิน 
ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : นางสาวกมลชนก ทองแกมแก้ว 
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าท่ีดินกับ นางสาว 
กมลชนก ทองแกมแก้ว เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถของบริษัทฯ  
 
รายละเอียดท่ีดิน 
ท่ีตั้ง : หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 
พื้นท่ี : 100 ตารางวา 
อัตราค่าเช่า : 4,736.84 บาทต่อเดือน  
ระยะเวลาให้เช่า : 2 ปี (1 สิงหาคม 2560 `ถึง 
1 สิงหาคม 2562) 

33,158 บาท 
 

- ความจำเป็นของการทำรายการ 
บริษัทฯ ทำการเช่าท่ีดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถของบริษัทฯ 
 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าของท่ีดินดังกล่าว กับอัตราค่าเช่า
ท่ีดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียง พบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเป็นราคาใกล้เคียงกับ
อัตราค่าเช่าในตลาด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว รับทราบและให้ความเห็นชอบการเข้าทำสัญญาเช่า
ท่ีดินดังกล่าว เพราะเห็นสมควรว่าการเช่าที่ดินดังกล่าวมีความจำเป็น และราคาค่า
เช่าเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นท่ีใกล้เคียง  
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่าง

บริษัทฯกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการการทำการทำ
รายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายการระหว่างกันกับบริษัทฯที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์การวัดขนาดรายการ 
อำนาจดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้างอิงประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน 
  
4. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯจะกำหนดเง่ือนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะรายการธุรกิจปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิด
ขึ้นกับรายการประเภทเดียวกันที่บริษัทฯกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเข้าทำรายการ  และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด  ในกรณีที่ไม่มีราคา
เปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะ
จัดให้ผู ้เชี ่ยวชาญอิสระเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี ่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  เพื ่อนำไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้น  แต่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสทิธิออกเสียงในรายการดังกล่าว  
และจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 

 
 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ
กรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร่งครัด  
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนนิการในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา 
ผู้สอบบญัชีปี 2561-2563 รายนามผู้ตรวจสอบบญัชีสำหรับงบการเงินงวดต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับ งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2561 
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี: ไม่มีเง่ือนไขและมีข้อมูล/เหตุการณ์ที่เน้น 
งบการเงินประจำปี 2561 จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนจากการบันทึกไม่ครบส่งผลกระทบต่อกำไรสะสมยกมาต้นปี 2561 จำนวน 
1.04 ล้านบาท 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับ งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2562 
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี: ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีข้อสังเกต 
งบการเงินสำหรับปี 2562 จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับ งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี: ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีข้อสังเกต 
งบการเงินสำหรับปี 2563 จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  

งวดบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน สำนักงานบัญช ี

1. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2561 
(สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

2. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2562 
(สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

3. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 
(สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
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ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ 2563 % 2562 % 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 110,849,519.51            8.32         223,048,227.90            21.35      174,138,721.18          28.70      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8, 28 485,043,634.29            36.42       169,477,990.84            16.22      50,024,831.19            8.24        

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 9.1, 28 497,885,559.22            37.38       259,467,035.37            24.84      285,130,020.83          47.00      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 10 80,074,086.54              6.01         250,833,424.34            24.01      -                              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,173,852,799.56         88.13       902,826,678.45            86.43      509,293,573.20          83.94      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 27.2 51,407,066.64              3.86         50,906,670.14              4.87        35,567,277.76            5.86        

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาไม่หมุนเวียน 852,902.70                   0.06         -                               -          -                              -          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11, 27.2 86,294,723.48              6.48         82,950,442.82              7.94        52,449,193.86            8.64        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 6, 12 10,706,897.35              0.80         -                               -          -                              -          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 597,367.56                   0.04         829,783.64                   0.08        953,330.47                 0.16        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,712,148.29                0.13         3,110,177.60                0.30        2,588,987.60              0.43        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 6,515,497.59                0.49         4,008,941.86                0.38        5,880,604.68              0.97        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 158,086,603.61            11.87       141,806,016.06            13.57      97,439,394.37            16.06      

รวมสินทรัพย์ 1,331,939,403.17         100.00     1,044,632,694.51         100.00    606,732,967.57          100.00    

หน่วย : บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

หมายเหตุ 2563 % 2562 % 2561 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 439,533,706.39            33.00       179,117,609.66            17.15      189,452,790.16          31.23      

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 9.2, 28 9,966,459.82                0.75         24,763,321.11              2.37        6,828,941.01              1.13        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 8,970,628.21                0.67         8,579,448.68                0.82        7,827,076.20              1.29        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6, 17 3,848,646.33                0.29         -                               -          -                              -          

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 2,867,469.88                0.22         -                               -          2,536,690.42              0.42        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 465,186,910.63            34.93       212,460,379.45            20.34      206,645,497.79          34.07      

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,312,426.19                0.62         23,400,606.18              2.24        437,148.27                 0.07        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 3,880,907.13                0.29         12,907,842.81              1.23        27,989,294.19            4.61        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 6, 17 7,214,374.75                0.54         -                               -          -                              -          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 8,203,125.00                0.62         15,550,888.00              1.49        12,437,038.00            2.05        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27,610,833.07              2.07         51,859,336.99              4.96        40,863,480.46            6.73        

รวมหนี้สิน 492,797,743.70            37.00       264,319,716.44            25.30      247,508,978.25          40.80      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 19  

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

(ปี 2561: หุ้นสามญั 2,070,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 280,000,000.00            280,000,000.00            207,000,000.00          

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

(ปี 2561: หุ้นสามญั 2,070,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 280,000,000.00            21.02       280,000,000.00            26.80      207,000,000.00          34.12      

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 370,596,731.62            27.83       370,596,731.62            35.47      63,000,000.00            10.38      

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,430,993.00                0.48         6,430,993.00                0.62        6,430,993.00              1.06        

ก าไรสะสม -          

จดัสรรแลว้ -          

ส ารองตามกฎหมาย 20 28,000,000.00              2.10         26,706,060.37              2.56        13,000,000.00            2.14        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 154,113,934.85            11.57       96,579,193.08              9.25        69,792,996.32            11.50      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 839,141,659.47            63.00       780,312,978.07            74.70      359,223,989.32          59.20      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,331,939,403.17         100.00     1,044,632,694.51         100.00    606,732,967.57          100.00    

หน่วย : บาท
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

หมายเหตุ 2563 % 2562 % 2561 %

3, 6, 22, 23

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,500,950,102.07         100.00 1,216,612,337.22         100.00 1,000,582,270.45           100.00 

ตน้ทนุการให้บริการ (1,267,708,601.60)       (84.46)  (1,003,821,932.65)       (82.51)  (826,163,600.93)            (82.57)  

ก าไรขั้นต้น 233,241,500.47            15.54   212,790,404.57            17.49   174,418,669.52              17.43   

รายไดอ่ื้น 3,119,990.61                0.21     3,353,443.42                0.27     6,546,477.01                  0.65     

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (9,923,553.10)              (0.66)    (9,936,778.83)              (0.81)    (4,155,950.06)                (0.41)    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (56,005,104.69)            (3.72)    (57,551,609.68)            (4.72)    (56,319,491.48)              (5.59)    

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 170,432,833.29            11.33   148,655,459.48            12.19   120,489,704.99              11.96   

ตน้ทนุทางการเงิน (1,044,442.19)              (0.07)    (1,270,921.10)              (0.10)    (596,370.39)                   (0.06)    

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 169,388,391.10            11.26   147,384,538.38            12.08   119,893,334.60              11.90   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (33,897,884.98)            (2.25)    (27,263,331.06)            (2.23)    (25,336,741.06)              (2.52)    

ก าไรสุทธิส าหรับปี 135,490,506.12            9.01     120,121,207.32            9.85     94,556,593.54                9.39     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,013,585.60                -                               (1,462,639.20)                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 144,504,091.72            120,121,207.32            93,093,954.34                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.24                              0.27                              0.27                                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 560,000,000.00            450,400,000.00            345,827,398.00              

หน่วย : บาท
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งบกระแสเงินสด 
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 

 

 
 
  

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:

ก าไรสุทธิส าหรับปี 135,490,506.12            120,121,207.32            94,556,593.54             

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) :

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 10,343,681.14              3,239,507.29                944,615.58                  

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                               (507,900.00)                 507,900.00                  

ผลต่างจากการลดคา่เช่า (1,090,044.08)              -                               -                               

ก าไรจากการโอนสิทธ์ิและหน้าท่ีสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                               -                               (5,339,027.41)              

ก าไรจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น (1,534.91)                     (538.89)                        -                               

ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (1,492.70)                     -                               -                               

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (1,296,973.07)              -                               -                               

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (74,086.54)                   (833,424.34)                 -                               

ดอกเบ้ียรับ (1,730,707.14)              (1,878,436.46)              (1,037,742.24)              

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,044,442.19                1,270,921.10                596,370.39                  

คา่ใช่จ่ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                               -                               6,430,993.00               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,919,219.00                3,433,850.00                4,189,990.00               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33,897,884.98              27,263,331.06              25,336,741.06             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 180,500,894.99            152,108,517.08            126,186,433.92           

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (315,847,133.76)          (128,552,263.62)          64,933,730.14             

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา (238,418,523.85)          35,606,022.63              (189,917,174.57)          

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาไม่หมุนเวียน (852,902.70)                 -                               -                               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,506,555.73)              1,871,662.82                (2,070,813.59)              

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 260,386,055.25            (10,335,180.50)            66,972,505.81             

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (14,796,861.29)            17,934,380.10              (61,747,648.27)            

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (15,088,179.99)            22,963,457.91              62,500.00                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (146,623,207.08)          91,596,596.42              4,419,533.44               

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                               (320,000.00)                 -                               

ดอกเบ้ียรับ 2,012,197.45                1,745,462.48                1,037,742.24               

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,044,442.19)              (1,270,921.10)              (596,370.39)                 

จ่ายภาษีเงินได้ (31,885,782.19)            (30,524,270.70)            (23,739,628.64)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (177,541,234.01)          61,226,867.10              (18,878,723.35)            

หน่วย : บาท
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 

 

 

  

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 502,130,397.41            -                               -                               

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (330,000,000.00)          (250,000,000.00)          -                               

เงินสดรับจากการโอนสิทธ์ิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 48,838,245.41             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 20,147.38                     16,521.17                     -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,939,607.39)              (33,425,291.70)            (11,987,697.24)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (119,492.00)                 (207,900.00)                 (700,100.00)                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (500,396.50)                 (15,339,392.38)            (331,277.76)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 162,591,048.90            (298,956,062.91)          35,819,170.41             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (8,635,756.15)              (14,329,078.90)            (4,183,629.61)              

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,937,356.81)              -                               -                               

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

คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทนุ -                               (12,143,268.38)            -                               

เงินปันผลจ่าย (85,675,410.32)            (79,628,950.19)            (150,000,000.00)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (97,248,523.28)            286,638,702.53            65,816,370.39             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (112,198,708.39)          48,909,506.72              82,756,817.45             

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 110,849,519.51            223,048,227.90            174,138,721.18           

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 30,041.48                     -                               -                               

ท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนจากการก่อหน้ีระยะยาว -                               40,000,000.00              40,000,000.00             

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,393,746.99              -                               -                               

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ลดลงจากการยกเลิกหน้ีสินตามสญัญาเช่า (301,832.32)                 -                               -                               

หน่วย : บาท
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14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

สำหรับปี 2561 – 2563 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไร
สุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจ
หลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคม
ขนส่ง และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 

ทั ้งนี ้ ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,007.13 ล้านบาท 1,219.97 ล้านบาท และ 1,504.07  
ล้านบาท ตามลำดับโดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง โดยแต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 
17.43 ร้อยละ 17.49 และร้อยละ 15.54 ตามลำดับ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 60.48   
ล้านบาท 67.49 ล้านบาท และ 65.93 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากในปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวน
พนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 94.55 
ล้านบาท 120.12 ล้านบาท และ 135.49 ล้านบาท ตามลำดับ 

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 703.90  
ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 623.61 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 
173.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.80 ร้อยละ 41.46 และร้อยละ 11.53 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยเป็นการรับรู้
รายได้จากโครงการหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

• โครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณยา่นความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่  885-
895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (โครงการ CAT Filter) 

• โครงการ New Tier III Modular DC (BBT) (โครงการ KTBCS) 

• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ 
(Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน 
กสทช.) (ตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO 
Net))  ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. ภาคเหนือ 1 และ 
ภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

• โครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารชุมสายโทรคมนาคม RN B2B NKR จังหวัดนครราชสีมา 

• โครงการก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

• โครงการบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+)  (MA USO Phase 1) 
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• โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet Service) ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) และกลุ่มที่ 7 (ภาคกลาง 2) (MA USO Phase 2)  

• งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 
1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 
โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทบริการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

800.03 79.44 1,059.23 86.82 703.90 46.80 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง 

194.86 19.35 110.44 9.05 623.61 41.46 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 5.69 0.56 46.95 3.85 173.44 11.53 
4. อ่ืนๆ 6.55 0.65 3.35 0.28 3.12 0.21 

รวม 1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 
 
 

ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,007.12 ล้านบาท 1,219.97 ล้านบาท และ 1,504.07 ล้านบาท 
ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้ 800.03  100.00 1,059.23  100.00 703.90 100.00 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 125.56  15.69 358.31 33.83 434.88 61.78 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

674.47  84.31 700.92 66.17 269.02 38.22 

ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได)้ 661.59  82.70 843.65  79.65 579.79 82.37 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 89.09  70.96 290.80 81.16 359.84 82.74 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

572.49  84.88 552.85 78.88 219.95 81.76 

กำไรขั้นต้น (อัตรากำไรขั้นต้น) 138.44  17.30  215.58  20.35  124.11 17.63 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 36.47  29.04  67.51 18.84 75.04 17.26 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

101.97  15.12  148.07 21.12 49.07 18.24 

  

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 800.03 ล้าน
บาท 1,059.23 ล้านบาท และ 703.90 ล้านบาท ตามลำดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดังกล่าวจำนวน 661.59 ล้านบาท 843.65 
ล้านบาท และ579.79 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวบันทึกตามต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด ซึ่งมีรายการหลักคือ ค่าจ้าง
เหมาและค่าวัสดุ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 138.44 ล้านบาท 215.58 ล้านบาท และ 124.11 ล้านบาท ตามลำดับ 
ธุรกิจดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวน 125.56 ล้านบาท จากโครงการ TRUE IDC, MSC-TYB 
(Phase 2), ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ( ICONSIAM) และ TRUE IDC (Phase 2) เป็นต้น 
งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 89.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 70.96 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 674.47 ล้านบาท เป็นรายได้จากการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 
572.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 84.88 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มี
ผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 138.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 
ร้อยละ 17.30 ของรายได้ในปี 2561 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวน 358.31 ล้านบาท จากโครงการ TRUE Landing 
Station Songkhla, MSC-TYB (Phase 2), CAT IDC และ TRUE IDC (Phase 2) เป็นต้น งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมี
ต้นทุนจำนวน 290.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 81.16 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 700.92 ล้านบาท เป็นรายได้จากการตดิตั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเช่ือมต่อในอาคารใหแ้ก่ 
W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 552.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
ต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 78.88 ต่ำกว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 215.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.35 ของรายได้ในปี 2562 
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวน 434.88 ล้านบาท จากโครงการ New Tier III Modular 
DC (BBT), โครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารชุมสายโทรคมนาคม RN B2B NKR จังหวัดนครราชสีมา, โครงการก่อสร้างอาคาร
สื่อสารและสารสนเทศ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 
359.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 82.74 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 269.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคาร 
ได้แก่ โครงการ USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 219.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้
ร้อยละ 81.76 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 124.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.63 ของรายได้ในปี 2563 

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้ 194.86 100.00 110.44 100.00 623.61 100.00 
1. งานติดตั้งเสาส่งสญัญาณ 65.12 33.42 29.42 26.64 544.69 87.34 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 129.74 66.58 81.02 73.36 78.92 12.66 

ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได)้ 115.03 59.03 76.60 69.36 532.53 100.00 
1. งานติดตั้งเสาส่งสญัญาณ 48.96 75.19 26.11 88.75 479.38 88.01 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 66.06 50.92 50.49 62.32 53.15 67.35 

กำไรขั้นต้น (อัตรากำไรขั้นต้น) 79.84 40.97 33.84 30.64 91.08 14.61 
1. งานติดตั้งเสาส่งสญัญาณ 16.16 24.81 3.31 11.25 65.31 11.99 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 63.68 49.08 30.53 37.68 25.71 32.65 

 

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 
194.86 ล้านบาท 110.44 ล้านบาท และ 623.61 ล้านบาท ตามลำดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดังกล่าวจำนวน 115.03 ล้านบาท 
76.60 ล้านบาท และ 532.53 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 79.84 ล้านบาท 33.84 ล้านบาท 
และ 91.08 ล้านบาท ตามลำดับ ธุรกิจดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 65.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE 
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 48.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 75.19 เพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากปีก่อน จากโครงการ CAT Tower ซึ่งมี CAT เป็นเจ้าของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีต้นทุนอยู่ในระดับสูง จากการที่
มีต้นทุนเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งระบบ
โครงข่ายสายจำนวน 129.74 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, FORTH และ AIT เป็นต้น งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
ดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 66.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 50.92 ส่งผลให้สุทธิแล้ว  บริษัทฯ มีผลกำไร
ขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 79.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อย
ละ 40.97  
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 29.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE 
งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 26.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการ CAT Tower ซึ่งเป็นโครงการที่มีต้นทุนเสาส่ง
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สัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย
จำนวน 81.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, AIT และ Nirvana งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุน
จำนวน 50.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 62.32 ส่งผลให้สุทธิแล้วบริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 33.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.64 
  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 544.69 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT 
Filterซึ่งมี CAT เป็นเจ้าของโครงการ ส่วนที่เหลือเป็นงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณของกลุ่มบริษัท TRUE  งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ
ดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 479.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.01 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จาก
งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจำนวน 78.92 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE และ NIRVANA  เป็นต้น งานติดตั้งระบบ
โครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 53.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 67.35 ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ 
มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 91.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 
14.61 
 
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุง-บริการ และอื่นๆ 

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุง -บริการ และอื่นๆ จำนวน 12.23 ล้านบาท 50.30  
ล้านบาท และ176.55 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุง -บริการจำนวน 5.69 ล้านบาท 46.95 ล้านบาท 
และ 173.43 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ รายได้จากการ
ให้บริการบำรุงร ักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) และรายได้จากการให้บริการบำรุงร ักษาแบบ Corrective 
Maintenance (CM) ตัวอย่างลูกค้าได้แก่ FORTH, ISSP, กสทช. และ CAT เป็นต้น  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 5.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากการที่
บริษัทฯ รับงานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ DWDM ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณของสายไฟเบอร์ออปติกให้แก่ FORTH 
รวม 162 สถานี  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 46.95 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2561 
เนื่องมาจากงานปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้แก่อาคาร MRT อีกทั้งบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและ
งานซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการ USO (Phase 1) มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 173.43  ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2562  
อย่างมาก เนื่องมาจากการรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการ USO Phase 1 เต็มปี ประกอบกับการ
เริ่มรับรู้ MA USO Phase 2 สำหรับพื้นที่ที่กสทช.รับมอบการให้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ
งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 49.95 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ทั้งจำนวนในปี 2563 

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 6.55 ล้านบาท 3.35 ล้านบาท และ 3.12 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้
ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน อย่างไรก็ดีในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 6.55 ล้านบาท อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีอื่น เนื่องจากมีกำไรจาก
การโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินจำนวน 5.34 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 และปี 2563 รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ย
รับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน  
กองทุนเปิด ณ วันสิ้นงวด  
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ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 41.78 ล้านบาท 47.17 ล้านบาท และ 35.16 ล้านบาท 
ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าสวัสดิการต่างๆ และค่าแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายบริหารโครงการและ
บริการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนที่บริหารและดูแลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ค่าแรงจูงใจดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่าย
ให้แก่พนักงานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตาม
สัญญา (ปิดโครงการ) ซึ่งค่าแรงจูงใจดังกล่าวเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 และปี 2562 จากมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ
ดำเนินการและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงาน
ฝ่ายบริหารโครงการและบริการจำนวน 94 คน ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 107 คน 
 
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลตอบแทนพนักงานขาย 2.31 55.47 5.04 50.70 5.92 59.68 
2. ค่ารับรอง 1.77 42.55 3.65 36.72 3.21 32.36 
3. อ่ืนๆ 0.08 1.97 1.25 12.58 0.79 7.96 
รวม 4.16 100.00 9.94 100.00 9.92 100.00 

 
ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 4.16 ล้านบาท 9.94 ล้านบาท และ 9.92 ล้านบาท 

ตามลำดับ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนพนักงานขาย, ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการขาย
อื่น เช่น ค่าของขวัญปีใหม่ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา เป็นต้น 

 ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและการตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนและ
เงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โบนัส และค่าแรงจูงใจซึ่งพนักงานขายจะได้รับเมื่อโครงการนั้นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ครบถ้วนตามสัญญา ค่าใช้จ่ายในการขายจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 และปี 2563 จากมูลค่า
โครงการที่บริษัทฯดำเนินการและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร 36.01  63.94 33.40 58.04 35.13 62.73 
2. ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6.43 11.42 - - - - 
3. ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม 4.93  8.75 8.60 14.94 6.34 11.32 
4. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 2.41  4.27 4.38 7.61 3.33 5.95 
5. ค่าเสื่อมราคา 0.94  1.68 3.20 5.56 6.45 11.52 
6. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 5.60  9.95 7.97 13.85 4.76 8.48 

รวม 56.32 100.00 57.55 100.00 56.01 100.00 
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ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 56.32 ล้านบาท 57.55 ล้านบาท และ 56.01 ล้านบาท 
ตามลำดับ โดยรายการหลักของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร, ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายสำนักงาน 

 
ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารจำนวน 36.01 ล้านบาท 33.40 ล้านบาท และ 
35.13 ล้านบาท ตามลำดับ รายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานฝ่ายบริหารและ  
ฝ่ายธุรการ (Back office) ซึ่งเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามจำนวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก จากการที่บริษัทฯ เริ่มมีการ
จ่ายค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้หลัก 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลาออกของ
คณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนอัตราค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริหารจากเดิมที่ไม่เกินร้อยละ 1.00  
ของรายได้หลัก เป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโบนัส
ประจำปีของพนักงานตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพนักงาน
ลดลงแม้ว่าจำนวนพนักงานจะเพิ่มมากขึ้น  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน และการเพิ่มขึ้นของค่าแรงจูงใจ ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารจะได้รับสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปี 2563 เป็นต้นไป 

 
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมจำนวน 4.93 ล้านบาท 8.60 ล้านบาท และ 6.34 ล้านบาท 
ตามลำดับ มีรายการหลักคือ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ปี 2563 มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานจำนวน 2.41 ล้านบาท 4.38 ล้านบาท และ 3.33 ล้านบาท ตามลำดบั 
รายการดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเช่าสำนักงานสาขาของบริษัทฯ  
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก  มีสาเหตุมาจากค่าเช่าสำนักงานที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการเช่าอาคารจากคุณศักดิ์บวร พุกกะณสุต กรรมการผู้จัดการ (ผู้ให้เช่า) เพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานสาขา
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯในอนาคต (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 
 ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าสำนักงานสาขา 
ที่ผู้ให้เช่าลดอัตราค่าเช่าต่อเดือนให้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 
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กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน และอัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 
ต้นทุนรวม (826.16) (82.03) (1,003.82) (82.28) (1,267.71) (84.29) 
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย (4.16) (0.41) (9.94) (0.81) (9.92) (0.66) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (56.32) (5.59) (57.55) (4.72) (56.01) (3.72) 
กำไรจากการดำเนินงาน 120.49 11.96 148.66 12.19 170.43 11.33 

  
ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 120.49 ล้านบาท 148.66 ล้านบาท และ 170.43  

ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 11.96 ร้อยละ 12.19  และร้อยละ 11.33 ตามลำดับ กำไรจากการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่บริษัทฯ รับรู้  
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.60 ล้านบาท 1.27 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง
เป็นต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซื้อท่ีดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 25.34 ล้านบาท 27.26  ล้านบาท และ 33.90 ล้านบาท 
ตามลำดับ คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate) ร้อยละ 21.13 ร้อยละ 18.50 และร้อยละ 20.01 ตามลำดับ 
 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีเงินได้งวดปจัจุบัน 26.28  27.78 34.75 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี (0.94) (0.52) (0.85) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 25.34  27.26 33.90 

 
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 25.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้รอ้ยละ 21.13 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ปี 2561 จำนวน 26.28 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.94 ล้านบาท  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 27.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 18.50 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้จำนวน 27.78 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.52 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 33.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20.01 ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ปี 2563 จำนวน 34.75 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.85 ล้านบาท 
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กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 
ต้นทุนรวม (826.16) (82.03) (1,003.82) (82.28) (1,267.71) (84.29) 
ค่าใช้จ่ายรวม (60.48) (6.00) (67.49) (5.53) (65.93) (4.38) 
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

120.49 11.96 148.66 12.19 170.43 11.33 

ต้นทุนทางการเงิน (0.60) (0.06) (1.27) (0.10) (1.04) (0.07) 

กำไรก่อนภาษเีงินได ้ 119.89 11.90 147.38 12.08 169.39 11.26 

ค่าใช้จ่ายทางภาษี (25.34) (2.52) (27.26) (2.23) (33.90) (2.25) 
กำไรสุทธิ 94.56 9.39 120.12 9.85 135.49 9.01 

  
สำหรับปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 94.56 ล้านบาท 120.12 ล้านบาท และ 135.49 ล้านบาท 

ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 9.39 ร้อยละ 9.85 และร้อยละ 9.01 ของรายได้รวม ตามลำดับ  
  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 94.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.39 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กลับมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน จากต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO (Phase 1) ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการอื่น และค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทน
พนักงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ  

 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.12  ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.85 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและ

อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามรายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนโครงการที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ มีการปรับประมาณการ
ต้นทุนโครงการ USO (Phase 1 และ 2) ซึ่งมีอัตราความสำเร็จของงาน ณ สิ้นปี 2562 มากกว่าร้อยละ 85 ให้ใกล้เคียงกับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง 
ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น 

 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 135.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.01 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อัตรากำไรสุทธิลดลง สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้งานโครงการใหญ่ที่มี
อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการ CAT Filter และ KTBCS ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 52 ของ
รายได้รวม ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงในอัตราการลดลงน้อยกว่าอัตราการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น 
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* สมมติฐาน EPS ที่จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 
บาทต่อหุ้น 
 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กำไรสุทธิ 94.56 9.39  120.12 9.85  135.49 9.01 
จำนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 345.83  450.40 560.00 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.27 0.24 

 
 
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วัน

สิ้นงวดแต่ละปี ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น) เท่ากับ 0.27 บาท 0.27 บาท และ 0.24 บาท ตามลำดับ  
 

1.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

1.2.1 ภาพรวมของสินทรัพย ์
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 606.73 ล้านบาท 1,044.63 ล้านบาท และ 1,331.94 ล้านบาท 
ตามลำดับ รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้

 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 509.29 ล้านบาท 902.83 ล้านบาท และ 1,173.85  
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.94 ร้อยละ 86.43 และ ร้อยละ 88.13 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ โดยรายการหลักคือ 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด โดยแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
ลูกหนีก้ารค้า  

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 27.47 86.20 144.43 91.46 337.67 74.43 
เกินกำหนดชำระไมเ่กิน 3 เดือน 2.33 7.31 0.04 0.03 35.93 7.92 
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไมเ่กนิ 6 เดือน 1.54 4.83 12.69 8.03 79.47 17.52 
เกินกำหนดชำระ 6 เดือน แต่ไมเ่กนิ 12 
เดือน 

0.02 0.06 0.76 0.48 0.59 0.13 

เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน 1.02 3.20 - - - - 
รวมลูกหนี้การค้า 32.38 101.60 157.92 100.00 453.66 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (0.51) (1.60) - - - - 
รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ) 31.87 100.00 157.92 100.00 453.66 100.00 
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ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 31.87 ล้านบาท 157.92 ล้านบาท และ 453.66 ล้านบาท 

ตามลำดับ  
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 31.87 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 27.47 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.20 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2561 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ AIT และ 
FORTH จำนวน 11.16 ล้านบาท และ 10.50 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.63 และร้อยละ 38.22 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระในปี ตามลำดับ ลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวลดลงจากปี 2560  จากการชำระเงินท่ีถึงกำหนด  อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวน 0.51 ล้านบาท เป็นค่าขนส่งท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจาก W&W 

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 157.92 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 
144.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2562 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ 
W&W และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 45.75 ล้านบาท และ 72.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.68 และ
ร้อยละ 50.26 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโครงการ USO (Phase 2) และโครงการ
ปรับปรุงและขยายพื้นที่ CAT-IDC  ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการส่ง
มอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวางบิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2562  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.51 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระเงินแล้ว 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 453.66 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 
337.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2563 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ 
W&W, บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN) และ บริษัท เทริ์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส 
จำกัด (TKC) จำนวน 65.77 ล้านบาท 132.08 ล้านบาท และ 86.39 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 19.48 ร้อยละ 39.12 
และร้อยละ 25.58 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโครงการ MA USO Phase 1 และ 
Phase 2 และโครงการ CAT Filter  ลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการส่ง
มอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวางบิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2563   
 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลูกหนี้รายตัว และ
วิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ ควบคู่กับอายุหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ระยะเวลาคา้งชำระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ 

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 50 
เกินกว่า 2 ปี ข้ึนไป 100 

 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 16.54 ล้านบาท 11.55 ล้านบาท และ 31.39 ล้านบาท

ตามลำดับ รายการดังกล่าวมีรายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพกร และภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด  
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 31.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น

ของลูกหนี้กรมสรรพากรและภาษีซื ้อที ่ยังไม่ถึงกำหนด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9.51 ล้านบาท และ 7.50 ล้านบาท 
ตามลำดับ  
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สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา  
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ คือมูลค่างานที่บริษัทฯ ทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถ

วางบิลเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา หรือเง่ือนไขตามสัญญา และเงินประกันผลงาน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 286.74 ล้านบาท 259.47 ล้านบาท และ 497.88 
ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 285.13 ล้านบาท 253.69 ล้านบาท และ 484.13 ล้านบาท 
เงินประกันผลงาน จำนวน 1.61 ล้านบาท 5.78 ล้านบาท และ 13.76 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญามีอัตราส่วน ร้อยละ 
47.26 ร้อยละ 24.84 และร้อยละ 37.38 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ  
 

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมลูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

119.21 41.81 87.24 34.39 185.60 38.34 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

165.92 58.19 166.45 65.61 298.53 61.66 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ - - - - - - 
รวม 285.13 100.00 253.69 100.00 484.13 100.00 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 285.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2560 มาจากธุรกิจ

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ในปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ MSC TYB – Phase 2, โครงการ USO, โครงการ TRUE IDC – Phase 1 และ Phase 2 เป็น
ต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 
165.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.19 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True 
Coverage Expansion และโครงการ TUC กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ในป ี2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 253.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
ของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 87.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของรายได้ที่ยังไม่
เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Asian Hub โครงการอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion, โครงการ CAT Collocate Tower และโครงการ TUC 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 484.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2562 เป็นรายได้ที่ยังไม่
เรียกชำระของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 185.60  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของ
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO Phase 1 และโครงการ KTBCS เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
อีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
65.61 ของรายได้ที ่ย ังไม่เรียกชำระ ซึ ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Filter, โครงการ UPC Dens, และโครงการ True 
Coverage Expansion เป็นต้น 
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ในปี 2563 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระสว่นใหญ่มาจากงาน CAT Filter และ USO Phase 1 ซึ่งจะสามารถวางบิลเรียกเก็บ
เงินจากผู้รับเหมาหลักได้เมื่อมีการตรวจรับมอบงานจาก CAT และกสทช. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การตรวจรับมอบงานเกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ต่างจังหวัดได้  

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 174.14 ล้านบาท 223.05 ล้านบาท และ 
110.85 ล้านบาท รายการดังกล่าวมีอัตราส่วน ร้อยละ 28.70 ร้อยละ 21.35 และร้อยละ 8.32 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี
ตามลำดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 เนื่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าโครงการใหญ่ เช่น USO (Phase 2) และ 
CAT-IDC เป็นต้น  
 ในปี 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น KTBCS 
และ CAT Filter เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  

 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจำนวน 250.83 ล้านบาท และ 80.07 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บางส่วน บริษัทฯ นำไปลงทุนในกองทุนเปิดตรา
สารหนี้ โดยเงินลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 97.44 ล้านบาท 141.81 ล้านบาท และ 158.09 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.06 ร้อยละ 13.57 และร้อยละ 11.87 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วน
ใหญ่ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 52.45 ล้านบาท 82.95 ล้านบาท และ 86.29 ล้าน
บาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.64 ร้อยละ 7.94 และร้อยละ 6.48 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ รายการ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 จากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานจำนวน 3 ยูนิต เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่
แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2563 รายการดังกล่าวส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 35.57 ล้านบาท 50.90 ล้านบาท และ 
51.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 5.86 ร้อยละ 4.87 และร้อยละ 3.86 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ รายการ
ดังกล่าวเป็นเงินฝากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีตามการขอเพิ่ม
วงเงินค้ำประกันโครงการจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีเง่ือนไขให้บริษัทฯ วางเงินฝากเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 
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1.2.2 ภาพรวมของหนี้สิน 
 
 โครงสร้างหนี้สินของบริษัท 

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 247.51 ล้านบาท 264.32 ล้านบาท และ 492.80 ล้านบาท 
ตามลำดับ 

ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำนวน 17.93 ล้านบาท และ 22.96 ล้านบาท ตามลำดับ  

ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2562 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น จำนวน 260.41 ล้านบาท ท้ังนี้รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 206.65 ล้านบาท 212.46 ล้านบาท และ 465.19 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 83.49 ร้อยละ 80.38 และร้อยละ 94.40 ของหนี้สินรวมในแต่ละปีตามลำดับ มีรายการหลักคือ เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น และหนีส้ินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 189.45 ล้านบาท 179.12 ล้านบาท 
และ 439.53 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าจำนวน 160.66 ล้านบาท 134.70 ล้านบาท และ 355.55 ล้านบาท 
ตามลำดับ เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยที่บริษัทฯ จ้างเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็น
บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในแต่ละโครงการ สิ้นปี 2563 รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเร่งส่ง
มอบงานโครงการใหญ่ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 6.83 ล้านบาท 24.76 ล้านบาท และ 9.97 ล้านบาท 
ตามลำดับ รายการดังกล่าวคือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซึ่ง
เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน และอีกส่วนหน่ึงคือเงินท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญา ซึ่งมากกว่ารายได้ที่รับรู้ตาม
อัตราส่วนของงานท่ีทำสำเร็จ  
 สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 24.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นเงินรับ
ล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 1) จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการเรยีกเก็บเงินจากลูกค้าไดต้ามสัญญา ในขณะที่ปี 
2563 เป็นเงินรับล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 2) 

 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 40.86 ล้านบาท 51.86 ล้านบาท และ 27.61 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.51 ร้อยละ 19.62 และ ร้อยละ 5.60 ของหนี้สินรวมในแต่ละปีตามลำดับ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นรายการหลัก 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40.00 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินและอาคารสำหรับใช้เป็น

สำนักงานใหญ่ โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงินคงเหลือ 35.82 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนท่ี
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 7.83 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 
27.99 ล้านบาท 

สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 21.49 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8.58 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 
1 ปี จำนวน 12.91 ล้านบาท 

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อท่ีดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 12.85 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8.97 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 
1 ปี จำนวน 3.88 ล้านบาท 
 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานจำนวน 0.44 ล้านบาท 23.40 ล้านบาท และ 8.31 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 8.85 และร้อยละ 1.69 ของหนี้สินรวมในแต่ละปีตามลำดับ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกนั
ผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมากเนื่องจากการหักเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมางานโครงการต่าง ๆที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างในปี 2562 เช่น USO Phase 1 และ 2 โครงการ CAT IDC โครงการอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นต้น  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 
2563 จึงคาดว่าจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับเหมาในปี 2564 รายการดังกล่าวจึงได้ถูกจัดประเภทรายการเป็นเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินไมห่มุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 12.44 ล้านบาท 
15.55 ล้านบาท และ 8.20 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานตั้งแต่ปี 2560  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้ าง สำหรับ
ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทบทวนการคำนวณประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์ ส่งผลให้จำนวนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 9.01 ล้านบาทสุทธิจากภาษี
เงินได้ โดยบันทึกรับรู้กำไรจากการประมาณการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 359.22 ล้านบาท 780.31 ล้านบาท และ 839.14 ล้านบาท 

ตามลำดับ เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในแต่ละปี และเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 จากการเพิ่มทุนจำนวน 220 ล้านบาท 
และปี 2562 จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 380.60 ล้านบาท 
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สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2560 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และจาก
การที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจำนวน 220 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 150.00 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 359.22 ล้านบาท 

สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และจาก
การที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น
เพิ่มทุนจำนวน 380.60 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.63 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นจำนวน 780.31 ล้านบาท 

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากกำไรที่เพ่ิมขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สุทธิด้วยการจ่ายเงิน
ปันผลจำนวน 85.68 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 839.14 ล้านบาท 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากับ 

0.69 เท่า 0.34 เท่า และ 0.59 เท่าตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2561 จากผลกำไรที่เพ่ิมขึ้น และการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ  
 

1.3 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (18.88) 61.23 (177.54) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 35.82 (298.96) 162.59 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 65.82 286.64 (97.25) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 82.76 48.91 (112.20) 

 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน  

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 18.88 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากการที่บริษัทฯ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
ได้ ถึงแม้จะมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ค่อนข้างมากก็ตาม 
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการดำเนินงานจำนวน 61.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรก่อน
ภาษีเงินได้ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ประกอบกับสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาลดลง ถึงแม้จะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 177.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการที่
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากการที่บริษัทฯ ก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ และจากการวางบิลเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่อนข้างมาก
จากการส่งมอบงานโครงการใหญ่  
  
  



 
 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 140 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 35.82 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ขายสิทธิ์การ
ซื้อท่ีดินให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 298.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายซื้อ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพัน เพื่อใช้ค้ำประกันเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และ 15.34 ล้านบาท ตามลำดับ และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 33.42 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 162.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขาย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ 172.13 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน   

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 65.82 ล้านบาท จากเงินรับชำระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 220.00 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินจ่ายเงินปันผลจำนวน 150.00 ล้านบาท และเงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินจำนวน 4.18 ล้านบาท 
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 286.64 ล้านบาท จากเงินรับชำระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 392.74 ล้านบาท สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12.14 ล้านบาท และ
เงินจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.63 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 14.33 ล้านบาท 
 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 97.25 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผล
จ่ายจำนวน 85.67 ล้านบาท 
 

1.4  อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสำคัญ  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 4.25 2.52 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.59 3.46 2.25 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80 105 162 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 5.30 5.45 4.10 
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 69 67 89 
วงจรเงินสด (วัน) 11 38 73 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ดอกเบี้ย (เท่า) 7.41 71.82 140.38 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  
(cash basis) 

(เท่า) 
- 0.48 - 
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.46 เท่า 4.25 เท่า และ 2.52 เท่า ตามลำดับ 
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ค่อนข้างมาก จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิด

จากสัญญา ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากยอดสะสมของงานท่ีบริษัทฯ สร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้ ประกอบกับเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมาก จากการเพิ่มขึ ้นอย่างมากของ
สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้จาก IPO 
ในขณะที่ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากปี 2562 จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในอัตรา
ที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากผู้รับเหมาของบริษัทฯวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการที่ส่งมอบในช่วงสิ้นปี
เป็นจำนวนมาก 
  

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ดอกเบี้ย 7.41 เท่า 71.82 เท่า และ 140.38 

เท่าตามลำดับ จากการที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารมาใช้เป็นสำนักงานใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการ
ดำเนินงานค่อนข้างสูง ในขณะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายในแต่ ละปีเพียง 0.60 ล้านบาท 1.27 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท 
ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ดี  

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 0.48 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวค่อนข้างต่ำ จาก
เงินปันผลจ่าย และการจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วน
ดังกล่าวได้เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบ จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้
การค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้าเท่ากับ 4.59 เท่า 3.46 เท่า และ 2.25 เท่า 
ตามลำดับ  คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 80 วัน 105 วัน และ 162 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ดังกล่าวคำนวณจาก ลูกหนี้การค้า สุทธิด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 ณ สิ้นปี 2561 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น จากความสามารถใน
การติดตามลูกหนี้ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ดี สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2563 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทมีการวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการใหญ่ในเดือน
ธันวาคม 2562 และธันวาคม 2563 ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในปี 2563 จากการที่ผู้ว่าจ้าง ไม่
สามารถเข้าพ้ืนท่ีเพื่อตรวจรับมอบงานได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
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วงจรเงินสด 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 11 วัน 38 วัน และ 73 วัน ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายผ่าน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยได้ดังนี้ 

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 80 วัน 105 วัน และ 162 วันตามลำดับ โดยระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยดังกล่าวคำนวณจากลูกหนี้การค้า ปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 80 วัน ลดงจากปีก่อน มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้
การค้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาก ICN ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO ประกอบกับการเพิ่มขึ้น
อย่างมากของรายได้จากการประกอบธุรกิจ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ ้นอย่างมาก และ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 105 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การค้าซึ่งเพิ่มขึ้นตามการวางบิลเรียกชำระเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก W&W และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
จากโครงการ USO (Phase 2) และ CAT IDC ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 162 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การค้าซึ่งเพิ่มข้ึนจากการวางบิลเรียกชำระเงินโครงการใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก W&W (โครงการ MA USO Phase 1 และ 
Phase 2)  ICN และ TKC (โครงการ CAT Filter) ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 69 วัน 67 วัน และ 89 วัน ตามลำดับ ระยะเวลา
ชำระหนี้เฉลี่ยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

ณ สิ้นปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 69 วัน และ  67 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกัน และ
ลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มี
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลง 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลีย่เท่ากับ 89 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นปีค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่ม
ของเจ้าหนี้การค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสูงขึ้น 

 
1.5 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
  

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้า 
 การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นจำนวนมากในปี 2561 - 2563  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 47.26 
ร้อยละ 24.84 และร้อยละ 37.38 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ จากการที่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกชำระเงินจากบาง
โครงการ เนื่องจากยังไม่ถึงเง่ือนไขการวางบิล หรือโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการตรวจรับงานนาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญาสะสมค่อนข้างมาก จึงมีความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าที่
บริษัทฯ จะได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของ
บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้นความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัท
ดังกล่าวจึงมีไม่มากนัก  
  



 
 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 143 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 การที่รายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจาก W&W ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้กลุ่ม TRUE บริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และต่อผลการดำเนินของบริษัทฯ อย่างไรกต็าม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดย เช่น การหา
ลูกค้ารายใหม่อย่างน้อย 3 รายต่อปี และขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 

 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
แล้ว 

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ  

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง
แล้วบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววรางคณา เตไชยา กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
 

ชื่อ-สกลุ    ตำแหน่ง      ลายมือชื่อ 
 
 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จดัการ     -นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต- 
 
นายเมธา   โชติอภสิิทธ์ิกุล รองกรรมการผู้จดัการสายงานโครงการและบริหารทั่วไป   -นายเมธา   โชติอภิสิทธ์ิกุล- 

 

ผู้รับมอบอำนาจ 
ชื่อ-สกลุ    ตำแหน่ง      ลายมือชื่อ 

 
 

นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน  -นางสาววรางคณา เตไชยา- 



 

 

 

 

 

 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี และเลขานกุารบริษัท 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

เอกสารแนบ 1;   ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี) และเลขานุการบรษิัท 
 1.1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/

ผู้บริหารรายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 17/2545 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1  
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1) 
- Leading the way into the Futures 

Business by TFEX 
- And University of Chicago 
- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ

สถาบันการเงิน 
- รุ่นที่ 4 สมาคมธนาคารไทย 
- KT 4 by Kepner & Tregoe 

 

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

ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ    
กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านการเงินการลงทุน) 
กรรมการกำกับตลาดทุน 

บมจ. อินฟราเซท 
 
 
บมจ. เนอวานา ไดอ ิ  
บมจ. ทรีนีตี้วัฒนา  
กองทุนการออมแห่งชาติ  
 
สำนักงาน ก.ล.ต. 
 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/

ผู้บริหารรายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต * 
- กรรมการ  
- กรรมการผู้จัดการ  
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหาร 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DAP) รุ่นที่ 254/2561 

- หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่นที่ 144/2561 

- หลักสูตร Financial Statement for Director 
(FSD) รุ่นที่ 35/2561 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท. 29) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 

38.01 ไม่มี ปี 2549 – ปัจจบุัน 
 
 
 
 
ปี 2556- ปี 2558 

 

- กรรมการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการบริหาร 

- ผู้อำนวยการ 

บมจ. อินฟราเซท 
 
 
 
 
สภาวิชาชีพบัญช ี 
 
 
 
 

 

3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล * 
- กรรมการ 
- รองกรรมการผู้จัดการ 
- สายงานบริหารโครงการ/บริหาร

ทั่วไป 
- กรรมการบริหาร 

42 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 151/2561 
 

 

3.83 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
 
 
 
ปี 2558 – ปี 2560  
ปี 2551 - ป ี2557 
 

- กรรมการ 
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหารโครงการ/บริหาร
ทั่วไป 

- กรรมการบริหาร 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
- ผู้จัดการแผนกบรหิารโครงการ 

 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
 
บจก. อินฟราเซท  
บจก. อินฟราเซท  
 
 

 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ (ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายวิเชียร เจียกเจิม 
- กรรมการ 

 

68 - ปริญญาโท สาขาการเงิน Indiana University, 
USA 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 13/2543 

 
 

0.27 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจบุัน 
ปี 2560 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2558 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2541 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2532 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

 
- ประธานกรรมการ 

 
- ประธานกรรมการ 

 
- กรรมการ 

บมจ. อินฟราเซท  
บจก.ไอลิส อินโนเวชั่น 
(ธุรกิจการเงิน) 
บจก.บียอนกรีน 
(ธุรกิจรถพลังงานไฟฟ้า) 
บจก.คลังสินค้านานากิจ 
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 
บจก.บีโอท ีลีส (ประเทศไทย) 
(ธุรกิจการเงิน) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ (ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ   
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

47 - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 114/2558 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที่ 25/2560 

- หลักสูตร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุ่นที ่
8/2562) 

 
 

0.52 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
 
 
ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2558 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2558 – 2562 
 
ปี 2557 – ปัจจบุัน 
 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
- กรรมการ 

 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บมจ. สบายเทคโนโลยี  
(ธุรกิจตู้เติมเงิน) 
บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ ์
(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
บจก.บัญชีกจิ พแีอนด์เอส 
คอนโซลิเดชั่น (ธุรกิจที่ปรึกษา) 
บมจ.โรงพยาบาลราชธาน ี
(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
 



 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ (ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

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

- ปริญญาโท Financial, Illinois Institute of 
Technology, USA 

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สารสนเทศทางการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 233/2560 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 130/2559 

- หลักสูตร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุ่นที ่
8/2562) 
 
 

0.27 ไม่มี ปี 2562 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
 
 
ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
ปี 2555 – ปัจจบุัน 
 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการ 
 
- อาจารย์ประจำ 
 

บมจ. สินมั่นคงประกันภยั 
 
บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม 
เจเอสพี 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
 

7. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย * 
- กรรมการ 
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหารโครงการและ
บริการ 

- กรรมการบริหาร 

41 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราช
มงคลเขตเทคนิคกรุงเทพ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 153/2561 

0.18 ไม่มี ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
 
 
ปี 2554 – 2560 
 

- กรรมการ 
- รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บริหารโครงการและบริการ 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้จัดการโครงการ 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บจก. อินฟราเซท 
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ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ (ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายเกษม เตไชยา 
- กรรมการ 

45 - ปริญญาโท Executive MBA  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 152/2561 

- หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 292/2563 
 

0.27 พี่ชายของ     
นางสาววรางคณา      

เตไชยา 

ปี 2562-ปัจจุบัน 
ปี 2560-ปัจจุบัน 
ปี 2559-ปัจจุบัน 
ปี 2558 – ปัจจบุัน 
ปี 2555 – 2558 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- รองกรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ. อินฟราเซท 
บจก.เคเอส แอ็ดไวเซอรี ่
บจก. บีดีว ีเอสเตท 
บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ) 
บมจ. เออีซี  
 

9. นางสาววรางคณา เตไชยา 
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบัญชีและการเงิน 
- กรรมการบริหาร 
- เลขานุการบริษัท 

 

42 - ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ Monash University  
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา    การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

- หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่นที่ 153/2561 

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 
Program รุ่นที่ 5/2560 

0.13 น้องสาวของ      
นายเกษม เตไชยา 

ปี 2561 – ปัจจบุัน 
 
 
 
ปี 2558 – 2561 
 
 
ปี 2554 - 2558 
 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน 

- กรรมการบริหาร 
- เลขานุการบริษัท 
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ

บัญชี 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
 
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  
(ธุรกิจร่วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) 
บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่ 
เซอร์วิส  
(ธุรกิจขนส่งพัสดุระหว่าง
ประเทศ) 
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ช่ือ-สกุลและตำแหน่ง (1) อายุ (ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายปัญญภัทร สุขสาธุ 
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานขายและการตลาด 
- กรรมการบริหาร 

 

51 - ปริญญาตรี Electronic Engineering 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน 

สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ (นดิ้า) 

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2563 – ปัจจบุัน 
 
 
ปี 2557 – ปี 2562 
 
ปี 2553- ปี 2557 
ปี 2546- ปี 2553 
 
ปี 2539- ปี 2546 
 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
- สายงานขายและการตลาด 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
- Senior Manager 

 
- Manager 

บมจ. อินฟราเซท  
 
 
บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส 
บจก.ล็อกเล่ย ์ไวร์เลส 
บจก.อัลคาเทล ลูเซ่น (ประเทศ
ไทย) 
บจก. ซีเมนส์ 

11. นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ 
- รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

ขายและการตลาด  
- กรรมการบริหาร 

40 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาชา

วิศวกรรมไฟฟ้า  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

 

- Cisco Sales Expert 

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2563-ปัจจุบัน 
 
ปี 2546-มี.ค.2563 
 
ปี 2545-ปี 2546 

- รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

- ผู้จัดการฝ่ายขาย 
 

- วิศวกรฝ่ายขาย 

บมจ.อินฟราเซท 
 
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
บจก. อินดัสเตรียลฮีตแอนด์
คอมบัสชั่น 

 
หมายเหต ุ: (1) *   เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง  

 (2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส 
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1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนด
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้ 

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ 
นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึง
ปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จ

ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ 
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

นา
ยก

ัมป
นา

ท 
โล

หเ
จร

ญิ
วน

ิช 

นา
ยศ

ักด
ิ์บว

ร พ
ุกก

ะณ
ะส

ุต 

นา
ยเ

มธ
า 

โช
ติอ

ภิส
ิทธ

ิ์กุล
 

นา
ยว

ิเช
ยีร

 เจ
ยีก

เจ
ิม 

นา
ยศ

รัณ
ย์ 

สุภ
ัคศ

รัณ
ย ์

นา
งส

าว
ลล

ติา
 ห

งษ
์รัต

นว
งศ

 ์

นา
ยอั

คร
วัฒ

น์ 
อัค

รส
ุวร

รณ
ชัย

 

นา
ยเ

กษ
ม 

เต
ไช

ยา
 

นา
งส

าว
วร

าง
คณ

า 
เต

ไช
ยา

 

นา
ยป

ัญ
ญ

ภทั
ร 

สขุ
สา

ธ ุ

นา
ยส

ุรว
ีร์ 

ไพ
ศา

ลพ
ยัค

ฑ์ 

1. บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) C/ID/AC D/MD D D ID/AC ID/AC D D M M M 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง            

2. บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา ID/AC - - - - - - - - - - 

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

4. บจก. คลังสินค้า นานากิจ - - - C - - - - - - - 

5. บจก. บยีอนด์ กรีน - - - C - - - - - - - 

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

7. บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น - - - C - - - - - - - 

8. บจก. บัญชกีิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น - - - - D - - - - - - 

9. บมจ. โรงพยาบาลราชธาน ี - - - - ID/AC - - - - - - 

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

11. บมจ. สบายเทคโนโลย ี - - - - ID/AC - - - - - - 

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

13. บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอรี ่ - - - - - - - D - - - 

14. บมจ. สินมั่นคงประกันภยั - - - - - ID/AC - - - - - 
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บริษัท 
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15. บจก. บีดวีี เอสเตท - - - - - - - D - - - 

16. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - - - - - - - M - - - 

 

หมายเหตุ :   C- ประธานกรรมการ  D-กรรมการ  ID-กรรมการอิสระ      
AC-กรรมการตรวจสอบ MD-กรรมการผู้จัดการ  M-ผู้บริหาร 

 



 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

เอกสารแนบ 2:  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

-ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

เอกสารแนบ 3: 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยว่าจ้าง บริษัท รีซอร์สฟุล 
จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด 
 

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท   

ช่ือ-สกุล นางสาวผสุวดี บุบผา อาย ุ30 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัต ิการอบรมที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

ปี 

2562 ถึงปัจจุบัน 

2558 – 2562 

2556 – 2558 

2555 - 2556 

ตำแหน่ง 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

บริษัท รีซอร์ส ฟุล จำกัด 

บริษัท บัญชีกิจ พี แอนด์ เอส คอนโซลิ
เดช่ัน จำกัด 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความ
เห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  



 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

เอกสารแนบ 4:  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี - 

 
 
 



 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 

 
เอกสารแนบ 5:   อื่นๆ  

-ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



198 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 
 

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์ 02-092-7444 โทรสาร 02-092-7448 

    www. Infraset.co.th       info@infraset.co.th 


