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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

  

วิสยัทศัน ์(Vision) 
" เป็นผู้เชี่ยวชาญ 1 ใน 3  

ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม และ

คอมพิวเตอร์ภายใน 5 ป ี" 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 
            
  
06 
สรุปผลทางการเงิน 
และผลการดำเนนิงาน 

08 
พัฒนาการที่สำคัญ 
 

11 
สารจากประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จัดการ 
 

12 
รายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

14 

     17 คณะกรรมการบริษัท 
18 รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

การประกอบธรุกิจ 

25 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
30 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท 
31 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
31 โครงสร้างรายได ้
67 ปัจจัยความเสี่ยง 
72 ทรัยพ์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
75 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
76   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ  

และผู้บริหารประจำปี 2563 
77    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 

 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

78 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
80 โครงสร้างการจัดการ 
104 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
107 การกำกับดูแลกิจการ 
118 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน) 
132 รายงานระหว่างกัน 
136 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ต่อรายงานทางการเงิน 
137 รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 

 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

141 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
147 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
181 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

รายงาน 
คณะกรรมการบริหาร 

16 

สารบญั 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนัธกิจ (Mission) 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ 

ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยนืแก่ผู้ถือหุ้น 
พัฒนาความเปน็มืออาชีพและสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีแก่พนักงาน 

เอาใจใส่ ทุ่มเท ทำในสิ่งที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ Stakeholder 
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใตก้ารกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

4 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

INTEGRITY 

 ทำงานด้วยสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม 

NON-STOP SERVICE 

 ให้บริการ 24 hrs. x 7 days 

FAST 

การสร้างความรวดเร็วในการทำงาน 

RESPONSIBILITY 

ความรับผิดชอบและสำนกึในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

AGREEMENT 

มุ่งเน้นที่ข้อตกลงของลูกค้า 

SUCCESS 

มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงาน 

EDUCATION 

มุ่งเน้นที่ความรู้ การฝึกฝนและการสั่งสอน 

TEAM SPIRIT 

ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมองคก์ร (Core Values) 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

สรปุผลทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563 2562 2561 
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 1,331.94 1,044.63 606.73 
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 492.80 264.23 247.51 
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 839.14 780.31 359.22 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,504.07 1,219.97 1,007.13 
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 1,334.68 1,072.58 887.24 
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 135.49 120.12 94.56 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.24 0.27 0.27 
จำนวนพนักงาน 124 136 99 
จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 560,000,000 450,400,000 345,827,398 
(หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยนำ้หนัก)    
อัตราส่วนแสดงทางการเงิน    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 4.25 2.46 
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.54 17.49 17.43 
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.01 9.85 9.39 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.34 0.69 

 

 

120.12 

94.56 

ปี 2563 
ปี 2562 
ปี 2561 
 

135.49 

กำไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
ปี 2562 
ปี 2561 
 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

1,504.07 

1,219.97 
1,007.13 

ปี 2563 
ปี 2562 
ปี 2561 
 

16.73% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

21.08% 

34.45% 

ปี 2563 
ปี 2562 
ปี 2561 
 

14.34% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

19.02% 

18.00% 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

เปรยีบเทียบรายได ้(หน่วย: บาท) 

 
 
  

 

ปี 2563  

 

 
 

 

 

 

1,059,226,359.18 

110,438,085.06 

46,947,892.98 3,353,443.42 

703,900,733.17 

623,613,754.81 

173,435,614.09 

3,119,990.61 

Quarter 1 
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

 

Quarter 3 
ธุรกิจงานซ่อมบำรุง
และบริการ 

Quarter 2 
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Quarter 4 
รายได้อื่นๆ 

Quarter 3 

ธุรกิจงานซ่อมบำรุง
และบริการ 

Quarter 2 
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Quarter 4 
รายได้อื่นๆ 

Quarter 1 
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย 
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 
 

ปี 2562 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

พฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ข้อมูลและ
การออกแบบงานด้าน Telecommunication & Data Center และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ 
เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานของงานด้าน Telecommunication & Data Center เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในโลกยุคปัจจุบันในรูปแบบของการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างตามมาตรฐานสากลนานาชาติ 
ให้ตรงตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด และสร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานบริหาร
โครงการและทีมงานบริการหลังการขายมืออาชีพและนึ่คือท่ีมาของคำว่า “ INFARSTRUCTURE SETUP”  
  

2549 2553 2556 

จดทะเบียนจัดตั้ง 

บริษัทจ ากัด เม่ือวันท่ี 

8 พ.ค. 2549 ด้วยทุน 

จดทะเบียน 1 ล้านบาท 

เพ่ิมทนจดทะเบียน 

5 ล้านบาท 

TRUE IDC 

TRUE – MSC 

BFKT TUC 

NEDNET Fiber optic 

TOT 3G Node B ISSP Hall Room 

TOT 160K 

TOT 577K 

BFKT New Tower 

PEA DWDM 

เพ่ิมทนจดทะเบียน 

50 ล้านบาท 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีผลงานการออกแบบและก่อสร้างงานต่างๆ หลากหลายและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
รวมทั้งมีการให้บริการบำรุงรักษา 7x24 ชั่วโมง ในระบบ Telecommunication & Data Center และบริการให้คำปรึกษา
สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างศูนย์ข้อมูล Telecommunication & Data Center ทั้งนี้ยังได้ปรับตัวและเพิ่มความหลากหลาย
ของการบริการให้เข้ากับความต้องการของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 

 

 
 

  

2561 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

207 ล้านบาท 
• เพ่ิมทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท 

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai) ท าการซ้ือขายคร้ังแรก

ในวันที่ 8 ต.ค. 62 ชือ่ย่อหลักทรัพย์ 

“INSET” 

USO 

UPC Den 

ICONSIAM – DC 

TRUE Landing Station Songkla 

CAT Tower Collocate 

CAT Asian Hub 

CAT IDC 

MRT Blue Line – Fire protection 

PEA IP Access Southern 
USO – P2 

KTBCS 

New Server Room Transport 

DC – Fiscal Policy Office 

2563 2562 

ปัจจบุนั 

KT-Feeder 

Underground 

TRUE RMSC 

MRTA CCTV 

KTBCS-DC 
CAT G-Cloud 

CAT Filter 

CAT IDC-P2 

2564 

Civil Works for New Sites 

and Upgrade Sites 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

  
สารจากประธานคณะกรรมการบรษิทั 

และกรรมการผ ูจ้ดัการบรษิทั 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการผู้จัดการ 

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการ 

 

รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

10 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

สารจากประธานคณะกรรมการบรษิทั 

และกรรมการผ ูจ้ดัการ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

ในปี 2563 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่าง
รุนแรง ทั้งต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ ทำให้วิ ถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จนกลายเป็นปัจจัยหลักที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซ่ึงสิ่งท่ีเรียกว่า New Normal ท่ีทำให้รูปแบบชีวิตคนท่ัวโลกแตกต่างไปจากเดิม  

 

นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว นโยบาย Thailand 4.0 ก็เป็นอีกปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งใหญ่ของประเทศไทย การปฏิรูปเทคโนโลยีครั้งน้ีจะสามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่ 
นโยบายส่งเสริมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล (EECd), นโยบายสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี 5G 
อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้จะทำให้เกิดการลงทุนด้านโทรคมนาคมและการเชื่อมต่อ internet of thing เข้า
ด้วยกัน การลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการจะก่อให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Smart 
Device) ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรองรับ 5G อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ฯลฯ 
ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื ้นฐานจะช่วยเพิ ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตและทำให้การบริการธุรกิจ Data Canter, Cloud 
Computing, Computer Services เติบโตอย่างก้าวกระโดด  

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  ตั้งแต่ต้นปี 
2563 บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆ ท่ีเห็นว่าจำเป็นเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ี นอกจากนี้จากจุดแข็งท่ีบริษัทฯ 
ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในทางกลับกันจากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับการประมูล
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (ICT) จากภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น เช่น งาน Data Center และงานโทรคมนาคม (งาน 
5G) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ทำให้ภาคธุรกิจหันมาลงทุนด้านไอทีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนทำงานท่ีบ้าน 
(Work from Home) ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ Cloud เพิ่มมากขึ้น และผู้ประกอบการหรือองค์การต่างๆ มี
ความต้องการท่ีจะลงทุนขยาย Data Center กันมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงเทรน 5G เทคโนโลยีในปีน้ีเป็นปีท่ีทาง Operator ขยายการ
ลงทุนโดยเฉพาะงานอัพเกรดอุปกรณ์ 5G ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม จึงทำให้มีโอกาสได้รับงานอัพเกรดอุปกรณ์ฯ มาแล้ว 1,000 เสา มีมูลค่า 
250 ล้านบาท และล่าสุดได้รับงานเพิ่มอีก 350 เสา โดยคาดว่าในปี 2564 จะได้รับงานอีกประมาณ 1,000-2,000 เสา มูลค่า 250 – 300 
ล้านบาท  

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,504.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.37 จากปีก่อน และ
มีกำไรสุทธิเท่ากับ 135.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.80 จากปีก่อน   

 

การเดินหน้าธุรกิจของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้เกิดจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ท้ัง
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ และท่านผู้ถือหุ้น ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และด้วยวิสัยทัศน์ กับกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการได้วาง
ไว้ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กรท่ี
จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความม่ันคงต่อไป 
  

 
 

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการ 

 
 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการผู้จัดการ 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

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

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการตรวจสอบ

และสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ซ่ึงคำนึงถึงประโยนช์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกรายรวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรั บผิดชอบ ในรอบปี 
2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เข้า
ร่วมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
 

1. สอบทานรายการทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบ

ต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 
2563 ทั้งงบการเงินรวมของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญการประมาณการทางบัญชี และการใช้
ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของ  บมจ. อินฟราเซท  
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซ่ึงทำให้
มั่นใจได้ว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ระบบบัญชีและ
งบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
 

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดย

พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตาม
แ นวทา ง ม า ต ร ฐ า นส า ก ล  COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
Enterprise Risk Management) ท้ังนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญมีการดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
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3. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
โดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผล
การสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

 
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับ

หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) และให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นประจำาทุกปี โดยการประเมินตนเอง

ตามแนวทางของ ก.ล.ต. ตลท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบ
กับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเที ยมกันโดยสรุปใน
ภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทมีจริยธรรม และความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน
ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อ
ผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส 
และเชื่อถือได้ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 
 

  

(นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน  2 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน 

ดังน้ี 
 

1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีสรุปได้ดังน้ี 

 
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ท้ังเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ
จำเป็นที่ยังขาด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท 
 

2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายของบริษัท เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและ
ทิศทางที่บริษัทกำหนด 
 

3. กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ ้นเงินเดือนประจำปี , 
การกำหนดโบนัสประจำปี 2563 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซ่ึงอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทอยู่
ในอัตราท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท 
 

5. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ 
การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 
พ.ย. 2563 – 31 ม.ค. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 

6. ดำเนินการให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี 2563 ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีการประเมิน
ตนเองแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.80 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.88 ซึ่งผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดมีาก”  

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี

กำหนด ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถืึงประโยชน์สูงสุดของผู้้้ถืือหุ้น และผู้้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ อีกท้ังยัง
แสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที ่ความรับผิดชอบที ่กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
  

(นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการบรหิาร 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ ได้

กำหนดไว้ตลอดจนปฏิบัติงานใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาตรวจสอบ และ
กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ท่ีสำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมท้ังหมด 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีสำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผล

การประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
1. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงโครงสร้างการ

บริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

2. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงธุรกรรม
การเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 
3. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน เพื ่อให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 

4. คณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วน ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ี ดี ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

  
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิทั  

 

 

 

  

 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายกัมนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อแทน 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

ประธานกรรมการบริหาร 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ /บริหารทั่วไป / กรรมการบริหาร 
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ /บริการ / กรรมการบริหาร 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 
8 นายเกษม เตไชยา กรรมการ 

2 

1 

3 5 

4 
6 

7 

8 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

  

รายละเอียดเกี่ยวกบั 

คณะกรรมการและผ ูบ้รหิาร 



19 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 

 

 
  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ปริญญาโท MS (ECON)  สาขา ECONOMETRICS Kansas State 

University, U.S.A. 
▪ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม : 
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 17/2545) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 1  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1) 
▪ Leading the way into the Futures Business by TFEX 

And University of Chicago 
▪ หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 

รุ่นท่ี 4 สมาคมธนาคารไทย 
▪ KT 4 by Kepner & Tregoe 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563: 0.27% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี-  
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี- 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ    

บมจ. อินฟราเซท 

2561 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

บมจ. เนอวานา ไดอ ิ

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บมจ. ทรีนีตี้วัฒนา 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง 
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2554 – 2561 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านการเงินการลงทุน)  
กองทุนการออม
แห่งชาติ 

2552 – 2559 • กรรมการกำกับตลาดทุน  สำนักงาน ก.ล.ต. 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ปริญญาโท   สาขา วิทยาศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
▪ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม : 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
▪ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560) 
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2558) 
▪ หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 

8/2562) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 0.52% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี- 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี- 
 
 

 
 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ป ี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและ

พิจารณค่าตอบแทน    

บมจ. อินฟราเซท 

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ บมจ. สบายเทคโนโลย ี
2558 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
2557 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลราชธาน ี

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง 
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ป ี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2558 – 2562 • กรรมการ  บจก. บัญชกีิจ พีแอนด์เอส 

คอนโซลิเดชั่น 

 

 

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 70  ปี 
 

นายศรัณย์   สุภัคศรัณย์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 47 ปี 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 46  ปี 
 

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 43  ปี 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาเอก Management Science,  

Illinois Institute of Technology, USA 
▪ ปริญญาโท  Finance, 

Illinois Institute of Technology, USA 
▪ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม:  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 233/2560) 
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 130/2559) 
▪ หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP 8/2562) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 0.27% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม:  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 144/2561) 
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DAP 254/2561) 
▪ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 35/2561) 
▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 29/2562 

(วตท.29) 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot)  

รุ่นท่ี 13/2563 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563  : 38.01% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สินมั่นคงประกันภยั  
 

2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อินฟราเซท 
 

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. โรงงานเภสัช
อุตสาหกรรม เจเอสพ ี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง  
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2555 – ปัจจุบัน • อาจารย์ประจำ  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ป ี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2549 – ปัจจุบัน • กรรมการ 

• กรรมการผู้จัดการ 
• กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการบริหาร 
 
  

บมจ. อินฟราเซท 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง 
 (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบีน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2556 – 2558 • ผู้อำนวยการ  สภาวิชาชีพบัญช ี
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 
- กรรมการ  
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหารโครงการ/บริหารท่ัวไป 
- กรรมการบริหาร 
- อายุ 42  ปี 
 

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 
- กรรมการ  
- รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานบริหารโครงการและบริการ 
- กรรมการบริหาร 
- อายุ 41  ปี 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
▪ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประวัติการอบรม:  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2561) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 3.83% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ 
ประวัติการอบรม:  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2561) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563  : 0.18% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ 

• รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการ 
/ บริหารทั่วไป 

• กรรมการบริหาร  

บมจ. อินฟราเซท 

 
 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง  
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2558 – 2560 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บจก. อินฟราเซท 

2551 – 2557 • ผู้จัดการแผนกบรหิาร
โครงการ     

บจก. อินฟราเซท 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ 

• รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารโครงการ 
และบริการ 

• กรรมการบริหาร  

บมจ. อินฟราเซท 

 
 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง  
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2554 – 2560 • ผู้จัดการโครงการ  

   
บจก. อินฟราเซท 

   

 



22 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

  

นายเกษม เตไชยา 
กรรมการ 
อายุ 45  ปี 
 

นายวิเชียร เจียกเจิม 
กรรมการ 
อายุ 68  ปี 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาโท Executive MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม: 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

รุ่นท่ี 292/2563 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 0.27% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  
▪ เป็นพี่ชายของ นางสาววรางคณา เตไชยา 

ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรการ : 15 มีนาคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาโท สาขา การเงิน Indiana University, U.S.A. 
▪ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม:  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 13/2543 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 0.27% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อินฟราเซท 

 
 
  

  

 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง 
 (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2560 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น 

2558- ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจก. บยีอนกรีน 

2541 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจก. คลังสินค้านานากจิ 

2532 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจก. บโีอที ลีส (ประเทศไทย) 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2562 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อินฟราเซท 

2558 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

2555 - 2558 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. เออีซี  
  

 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง  
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2560 – ปัจจุบัน • กรรมการ  บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอรี ่

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ 

 
  

บจก. บีดวีี เอสเตท 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Monash University 
▪ ปริญญาตรี   การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม : 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2561) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
▪ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program  

รุ่นท่ี 5/2560 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : 0.13% ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  
▪ เป็นน้องสาวของนายเกษม เตไชยา 

ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  
▪ ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน  

สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
▪ ปริญญาตรี Electronic Engineering  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประวัติการอบรม: 
▪ ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

นางสาววรางคณา เตไชยา 

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

- กรรมการบริหาร 

- เลขานุการบริษัท 
อายุ 42  ปี 

 

นายปัญญภัทร สุขสาธุ 

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและ
การตลาด 

- กรรมการบริหาร 
อายุ 51  ปี 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2561 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน 
• กรรมการบริหาร 
• เลขานุการบริษัท 

บมจ. อินฟราเซท 

2558 – 2561 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และบัญช ี

บมจ. ดีมีเตอร์  
คอร์ปอเรชั่น 

 
 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง 
 (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2554- 2558 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน 
บจก. ยูพีเอส พาร์เซล  
ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 
ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2563 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานขายและ
การตลาด 

บมจ. อินฟราเซท 

2557 – 2562 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ 
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส 
 

 
 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยีอ้นหลัง  
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2553- 2557 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ล็อกเล่ย ์ไวร์เลส 

2546-2553 • Senior Manager บจก.อัลคาเทล ลูเซ่น 
(ประเทศไทย) 

2539-2546 • Manager บจก. ซีเมนส ์
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 คุณวุฒิทางการศึกษา :  

▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
 

ประวัติการอบรม: 
▪ Cisco Sales Expert 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 : -ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี – 
ประวัติการทำความผิด : - ไม่มี – 
 

นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 
กรรมการบริหาร 
อายุ 40  ปี 
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
(บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2563 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและ

การตลาด 
บมจ. อินฟราเซท 

2546 – มี.ค. 2563 • ผู้จัดการฝ่ายงานขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
 
 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
(กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ปี ตำแหน่ง ชื่อบริษัท 
2545- 2546 • วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) บจก. อินดัสเตรียลฮีตแอนด์คอมบัสชั่น 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ซึ่งมีประสบการณ์และความรู ้ความ

ชำนาญในธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ของประเทศไทยในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท อินฟราเซท จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท และได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนให้ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 280 ล้านบาท ชำระแล้วจำนวน 
280 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วนงานดังนี ้

 

1. ธรุกิจกอ่สรา้งศนูยข์อ้มลู (Data Center)  

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)  

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี มี
ทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  ตัวอย่างผลงานท่ีผ่านมา เช่น 

• โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ พร้อมอาคารกำลังของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
  จังหวัดระยอง  

• โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (Mobile Switching Center (MSC)-TYB (ธัญบุรี)) จังหวัดปทุมธานี  
• โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) True IDC ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 
• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล หมู่บ้านในพื้นท่ีชาย

ขอบ (Zone C+) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สำนักงาน กสทช.) (ตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (USO Net))  ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

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

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

(CAT Asian Digital Hub) 
• โครงการสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ TRUE Landing Station จังหวัดสงขลา 
• โครงการ  New Tier III Modular DC (BBT) งานก ่อสร ้าง Data Center แบบ Modular ในพ ื ้นท ี ่ของศ ูนย์

คอมพิวเตอร์บางบัวทอง เป็นไปตามมาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime 
 

2. ธรุกิจโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนสง่  

(Telecommunications and Transportation Infrastructure) 

จากการดำเนินงานกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมกับบริษัทที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
หลายแห่งที่ประกอบการเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 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 มีโอกาสได้รับงานบริการเป็น
ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจากพันธมิตรธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การสำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคม และติดตั้งสายสัญญาณสื่อสาร และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โทรคมนาคม ตัวอย่างผลงานท่ีผ่านมา เช่น 

• ก่อสร้างโครงข่ายเสาสัญญาณโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ( TUC) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของกระทรวงศึกษาธิการ (NEdNet)  
• โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD) 
• โครงการติดตั้ง Optical Fiber Cable ของโครงการ ICONSIAM 
• โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ CAT Collocate Tower ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ัวประเทศ  
• โครงการการการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการ

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

• โครงการ Civil Works for New Sites and Upgrade Sites งานสำรวจออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีฐาน ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

 

3. ธรุกิจงานซ่อมบ ารงุและบริการ (Maintenance and Service) 

นอกจากธุรกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีธุรกิจการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงและให้บริการดูแลรักษาสำหรับโครงการท่ี
เป็นศูนย์ข้อมูล โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างระบบโทรคมนาคมด้วย โดยให้บริการกับเจ้าของโครงการ หรือรับ
งานช่วงต่อจากผู้รับเหมาหลัก ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีทำให้รายได้ส่วนหน่ึงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงและบริการจะมีท้ังแบบ
ที ่เป็นการให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนด (Preventive Maintenance) และแก้ไขซ่อมแซมเมื ่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective 
Maintenance) ตาม “โปรแกรม 24/7” คือ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าที่ได้ส่งมอบงาน
โครงการแล้วและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาต่อเน่ือง และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ท่ีมีความต้องการการบำรุงรักษาและบริการ
ระบบงานของตัวเอง ตัวอย่างงานปัจจุบันและท่ีผ่านมา เช่น 
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• งานบำรุงรักษาระบบสื่อสาร DWDM and IP Core Network ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
• งานบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบงานในศูนย์ Data Center ของ CAT  
• งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน 

(MRT Blue Line)  
• งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและ

หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ 
USO Phase 1) 

• งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. ภาคเหนือ 1 

และภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

 

วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ  1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน 5 ปี 

2) พันธกิจ (Mission) 
 บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
บริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น พัฒนาความเป็นมืออาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน 
เอาใจใส่ทุ่มเททำในสิ่งท่ีเหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ stakeholder และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

3) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านรายได้จากการ
ให้บริการ และระดับความสามารถในการทำกำไร โดยการสร้างความน่าเชื่อถือจากผลงานและคุณภาพงานท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

4)  กลยุทธ์ 
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้นนำ ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลัก
และผู้รับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดังน้ี 

4.1) มีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

โดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการ
ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที ่มี
ความสัมพันธ์อันดีและเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าท่ีได้ร่วมงานกันมา
นานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและหลาย
ขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าท่ีไว้วางใจมอบหมายงานให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

4.2) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้า 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้สามารถส่งมอบได้เร็วกว่ากำหนด จึงมีขั้นตอนและระบบการดำเนินงาน

โครงการ รวมถึงเครือข่ายคู่ค้าท่ีมีศักยภาพในแทบทุกพื้นท่ี เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วกว่ากำหนดโดยยังสามารถรักษาคุณภาพ
งานไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน และแนวทางการรับวางใบแจ้งหน้ีและชำระเงินท่ีรวดเร็วให้กับ
คู่ค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงทำให้บริษัทฯ ไม่เคยต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบ
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โครงการตามกำหนดและสามารถรับงานโครงการได้มากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการของ
บริษัทฯ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

4.3) พัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร  
บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานในขอบเขตที่หลากหลาย และสามารถ

ทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลัง
การส่งมอบ ท้ังการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้อง ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
และได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ ติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และสร้างความสามารถในการรับงานในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

4.4) รับงานท่ีเหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ จะ พิจารณาความ

เหมาะสมของลักษณะการรับงานเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้อง
กับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้รับเหมาหลักได้ทันทีที่ทำงานส่วนของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้
โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมา
หลักในโครงการท่ีมีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก  

4.5) หาลูกค้ากลุ่มใหม ่
บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเปิดโอกาสทางธรุกิจ

ใหม่ๆให้บริษัทฯ โดยใช้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นเวลานานและทีมงานฝ่ายขายท่ีออกหาโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ 
มีแนวทางการหาลูกค้าที่เปิดกว้างและไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ โดยเน้นการรับงานโครงการที่สามารถนำความสามารถและ
ประสบการณ์ของบริษัทฯ มาประยุกต์ในบริบทใหม่โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้ารายใหม่ปีละ 3 ราย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

การหาลูกคา้กลุ่มใหม ่

มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีด ี

และคู่คา้ท่ีมีศักยภาพ 

พัฒนาความสามารถในการ 

ให้บริการอย่างครบวงจร 

ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ 

และรวดเร็วเกินความ 

คาดหมายของลูกค้า 

รับงานท่ีเหมาะสมกับ 

ความสามารถของบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ปี 2549-2553  

• ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท  
• เริ ่มแรกบริษัทฯ ได้ให้บริการเกี ่ยวกับการก่อสร้างและติดตั ้งศูนย์ข้อมูลโดยมีการซ่อมบำรุงและบริการหลังการก่อสร้างให้กับ

ผู ้ประกอบการที่มีความต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาช่วงในการให้บริการติดตั ้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทบริษัท
สำนักงานขนาดเล็กและกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านบริการระบบสารสนเทศ (System Integrator หรือ SI) เช่น AIT, 
FORTH, LOXLEY กลุ่มบริษัท SAMART และกลุ่มบริษัท CDG เป็นต้น โดยบริษัท SI ดังกล่าวจะเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) 
หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลักในการเข้าประมูลโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายงานบางส่วนให้บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ในช่วงแรกที่บริษัทฯ ได้รับงานจะเป็นโครงการขนาดเล็กมูลค่าไม่สูงมาก แต่เน้นปริมาณของการ
ให้บริการและใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน  

• ปี 2553 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ปี 2554-2558  

บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ 
• บริษัทฯ เริ่มมีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FORTH บริษัทฯ เริ่มรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน

โครงการ MSAN 160K (Multi-Service Access Node) ที่ทำให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ TOT) ซึ่งเป็นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพื่อให้ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงบริษัทฯ สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ดังกล่าวได้มากกว่า 1,000 จุดท่ัวประเทศไทย และจากผลงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มซ่ึงเป็นโครงการส่วนขยายคือ 
MSAN 577K อีกจำนวน 1 โซน   

• ต่อมาบริษัทฯ เริ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ W&W โดยเริ่มรับงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นงานก่อสร้างและติดตั้งเสาส่ง
สัญญาณในโครงการ TOT 3G โดยทำงานร่วมกับ W&W ถึงแม้บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านน้ีมาก่อน แต่บริษัทฯ 
ก็เล็งเห็นโอกาสการขยายการให้บริการ จึงได้พัฒนาการให้บริการส่วนงานดังกล่าว และสามารถก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณ
สำหรับโครงการดังกล่าวได้มากถึง 570 ต้น จากทั้งหมด 652 ต้นของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ี
ยอมรับในผลงานและคุณภาพงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ต่อมา W&W ได้ให้โอกาสบริษัทฯ ในการเข้าร่วมเสนอราคาและบริการในงาน
ต่อมาอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จากผลงานที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจ
หลายแห่ง เช่น กลุ่มบริษัท AIT และกลุ่มบริษัท SAMART เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงข่ายเสาและสายสัญญาณ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่ W&W ได้รับจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ (กลุ่ม TRUE) และทำให้บริษัทฯ เริ่มเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจมากขึ้นต่อเน่ืองทุกปี  

• ปี 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ป ี2559 

• บริษัทฯ ได้รับโครงการก่อสร้างศูนย์ชุมสายโทรคมนาคมในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของกลุ่ม TRUE มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ ให้บริการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมงานก่อสร้างอาคารพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร และงานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกันไฟกระชาก ระบบปรับอากาศ ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบดับเพลิง และระบบกล้องวงจรปิดในอาคาร 
เป็นต้น  ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ศูนย์ Data Center สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง  
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ป ี2560 
▪ บริษัทฯ เริ่มรับงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก จากการรับงานรับเหมาช่วงต่อจากผู้ที่ประมูลงาน

โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ Universal Service Obligation (โครงการ USO 
(Phase 1)) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้
จัดทำโครงการ USO (Phase 1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะที่ 1 กลุ่ม TRUE เป็นผู้ที่ประมูลได้สำหรับงานที่จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต (Broadband Services) 
ในพื้นที ่ภาคเหนือตอนบน และงานที่จัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื ่อนที่ (Mobile Services) ในพื้นที ่ภาคเหนือตอนล่างและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมี W&W เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการในระยะที่ 1 ในการเสนอราคาและบริการต่อ W&W เพื่อรับงานต่อ 
ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ AIT ในการเสนอราคาและบริการ มูลค่างานในส่วนท่ีบริษัทฯ ได้รับมีมูลค่ารวมประมาณ 1,160 ล้านบาท  
 

 ปี 2561 
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 207 ล้านบาท รวมถึงดำเนินโครงการ USO (Phase 1) ต่อเนื่องจากปี 2560 และมี

การรับงานโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับโครงการ CAT Collocate 
Tower มูลค่า 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมสำหรับห้างสรรพสินค้า 
ICONSIAM มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้เริ่มพัฒนางานรูปแบบใหม่สำหรับการให้บริการในกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเป็น
การเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มรับงานกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยการออกแบบและติดต้ังระบบ
ไฟฟ้า และสายสัญญาณภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ลงใต้ดิน เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่จะนิยมวางสายไฟฟ้าใต้ดินมากขึ้น 

 

  ป ี2562 
• บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการ USO (Phase 2) และงานบำรุงรักษาโครงการ USO (Phase 1) รวมถึงยังคงขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินฟราเซท จำกัด 
(มหาชน)” และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 207 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 146 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เพื่อที่จะระดมเงินทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้สามารถรับงานโครงการที่มีมูลค่าสูงได้ ตามวิสัยทัศน์ท่ี
จะเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 5 ปี 
 

  ป ี2563 
• บริษัทฯ ไดร้ับงานโครงการ New Tier III Modular (BBT) ก่อสร้าง Data Center แบบ Modular ในพื้นท่ีของศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัว

ทอง ตามมาตรฐาน 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 

 

โครงสรา้งการถือห ุน้บริษทั 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงสามารถแบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  

(1)  ธ ุ รก ิจก ่อสร ้ างศ ูนย ์ ข ้อม ู ลและระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ( Data Center and Information Technology 
Infrastructure)  

(2) ธุรกิจโครงสร้างพื ้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and Transportation 
Infrastructure) เช่น งานติดต้ังเสาส่งสัญญาณ และงานติดต้ังระบบโครงข่าย   

(3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) ด้านศูนย์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงข่าย
โทรคมนาคม  

ซ่ึงสามารถต่อยอดจากงานรับเหมาหลักบางโครงการให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเน่ืองโดยธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซ่ึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ท้ังน้ี
สามารถแบ่งโครงสร้างรายได้ตามลักษณะธุรกิจท่ีกล่าวข้างต้น ตามงบการเงินสำหรับปี 2561 - 2563 ดังน้ี 

โครงสรา้งรายได ้
 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
800.03 79.44 1,059.22 86.82 703.90 46.78 

2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย 
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

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 

รวมรายได้หลัก 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 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,007.13 100.00 1,219.96 100.00 1,504.07 100.00 
 

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย  

(1) รายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  
(3) รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ   
(4) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  
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ลกัษณผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โดยครอบคลุม
งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย ตามขอบเขตงานท่ีลูกค้ากำหนด โดยบริษัทฯ จะให้บริการแบบท่ีเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ซ่ึง
รับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที ่รับงานจากผู้รับเหมาหลักรายอื่น  
ซึ่งสัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) โดยบริษัทฯ จะรับรายละเอียดความ
ต้องการจากลูกค้าเพื่อประมาณราคาโครงการ และจัดส่งข้อเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาทำสัญญาว่าจ้าง หลังจากที่ทำสัญญาว่าจ้างแล้ว
บริษัทฯ จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย เพื่อเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการทุก
ขั้นตอนตลอดโครงการเพื่อให้สามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดตามสัญญา ดังท่ีแสดงตามแผนงาน
ด้านล่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    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 ตั้งแต่การสำรวจและออกแบบ

โครงการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง การวางแผนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโครงการของผู้รับเหมารายย่อย
จนกระท่ังส่งมอบงาน ท้ังนี้สามารถแบ่งประเภทงานของบริษัทฯ ตามลักษณะโครงการได้ดังนี้ 

 

1. ธรุกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Data Center and Information Technology Infrastructure) 

 
(1.1) งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
Data Center เป็นพื้นท่ีสำหรับการให้บริการจัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผล

ข้อมูล (Data) ที่มีปริมาณมาก และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งในการออกแบบและการก่อสร้าง Data Center จะเน้นให้การ
ทำงานของ Server มีความสามารถในการตอบสนองและทำงานได้เสถียรท่ีสุด นอกจากนี้ในปัจจุบัน Data Center ยังมีส่วนทำให้การส่ง
ข้อมูลและสื่อสารในการปฏิบัติงานสะดวกขึ้น  

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง Data Center ทั้งการก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้
เป็น Data Center ซึ่งจะต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความชำนาญที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Data Center ต้องได้รับการออกแบบ
และก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีมีความแตกต่างจากอาคารหรือห้องคอมพิวเตอร์ท่ัวไป รายละเอียดดังนี้ 

▪ โครงสร้างศูนย์ Data Center :  
งานออกแบบ Data Center จะมีลักษณะพิเศษในด้านการออกแบบโครงสร้างเพื ่อรองรับน้ำหนักที ่มากกว่าอาคาร
โดยทั่วไป เนื่องจาก Data Center ต้องมีเครื่อง Server วางเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มากกว่า
อาคารปกติ รวมถึงยังต้องคำนึงถึงการรองรับแรงสั่นสะเทือนของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองด้วย นอกจากนี้การออกแบบ
โครงสร้างกำแพงก็มีความสำคัญในการสร้าง Data Center ซึ่งต้องออกแบบให้กำแพงมีความหนากว่าปกติ เช่น เป็น
กำแพงคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อช่วยในการป้องกันความร้อน ความชื้นจากภายนอก และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในอาคาร เป็นต้น 

▪ ระบบทำความเย็น :  
เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่อง Server ที่มีความร้อนสูงจากการใช้งานตลอด 24 ชม. อาคาร Data Center จะต้องมี
ระบบทำความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสมสำหรับเครื่อง Server 
ท่ี 22 องศาเซลเซียส หรือความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ท้ังนี้ อาจใช้ฉนวนกันความร้อนจากภายนอก เพื่อช่วยในการควบคุม
อุณหภูมิภายในได้ นอกจากนี้ Data Center บางแห่งจะทำการยกพื้นขึ้นเพื่อเดินระบบปรับอากาศไว้ใต้พื้น หรือการทำ
ความเย็นท่ีให้ลมเย็นจากพื้นสู่เพดาน 
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▪ ระบบพลังงานสำรอง :  
Data Center จะต้องมีระบบไฟฟ้าหรือพลังงานสำรอง เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเน่ืองและ
จ่ายไฟชดเชยเมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากหรือไฟเกิน ดังนั้นการออกแบบและก่อสร้างอาคาร Data Center 
จะต้องมีส่วนของระบบพลังงานสำรองเพื่อให้เครื่อง Server สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ระบบไฟฟ้าสำรองมีหลายแบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรองจาก Battery (UPS Power Supply) ระบบการปั่นไฟสำรองจาก
น้ำมัน (Generator) และหม้อแปลงไฟฟ้าประเภท Dry Type ซ่ึงใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าท่ีรับมาให้เข้ากับการใช้งานใน
ศูนย์ Data Center เป็นต้น โดยทั่วไป Data Center จะมีระบบไฟฟ้าสำรองมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้แทนกัน
ได้เม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

▪ ระบบการรักษาความปลอดภัย :  
อาคาร Data Center จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในอาคาร
จากการท่ีมีวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จำนวนมาก เช่น ระบบดับเพลิง (สำหรับ Data Center ควรจะใช้สารดับเพลิงที่เป็น
สารไม่นำไฟฟ้า ไม่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Pyrogen, NOVEC เป็นต้น) นอกจากระบบดับเพลิงแล้ว ยังต้องมี
ระบบตรวจจับความร้อนเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าออก Data Center อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสากลของสถาบัน Uptime Institute สามารถแบ่ง 
Data Center ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ได้ดังนี ้
 

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 NO YES 
Compartmentalization NO NO NO YES 

Continuous Cooling 
Load Density 
Dependent 

Load Density 
Dependent 

Load Density 
Dependent 

Class A 

ท่ีมา: มาตรฐาน Uptime Institute 
 

Tier I: Basic Capacity (Data Center ท่ีมีองค์ประกอบของงานระบบในระดับพื้นฐาน) มีระบบต่างๆ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้า, ระบบส่ง

น้ำเย็น, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพียงพอสำหรับการรองรับ Data Center ทั้งระบบ แต่ไม่มีอุปกรณ์สำรอง (Redundancy) โดยใน

ระดับ Tier I ยอมให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ หรือมี Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.671% หรือที่ 28.817 

ชั่วโมงต่อป ี

Tier II: Redundant Capacity Components เป็น Data Center ท่ีมีระบบการทำงานพื้นฐานจาก Tier I แต่มีอุปกรณ์ชุดสำรองใน
ระบบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบพลังงานสำรอง (UPS และ Generator) ระบบที่เกี่ยวกับการ Cooling เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้แก่
อุปกรณ์ IT ภายใน Data Center (ระบบมีชุดสำรองแบบ N+1 (+1 หมายถึงมีระบบสำรองไว้รองรับ)) โดยในระดับ Tier II ยอมให้มี 
SLA ท่ี 99.741% หรือที่ 22.688 ชั่วโมงต่อปี 
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Tier III: Concurrently Maintainable เป็น Data Center ที่มีระบบการทำงานพื้นฐานจาก Tier I และ Tier II โดยที่ยังคงสามารถ
ทำงานอยู่ได้ในขณะท่ีมีการจัดการซ่อมบำรุงหรือเปล่ียนทดแทนในส่วนท่ีต้องการ (Concurrently Maintainable) และมีระบบส่งไฟฟ้า
ท่ีแยกอิสระออกจากกัน (Distribution Paths) ช่วยให้การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทำได้โดยไม่ต้องปิดระบบท้ังหมด โดยในระดับ Tier III 
ยอมให้มี SLA ท่ี 99.982% หรือที่ 1.5768 ชั่วโมงต่อป ี
 
Tier IV: Fault Tolerance ระบบการทำงานท่ีมีพื้นฐานจาก Tier III ท่ียังคงสามารถทำงานอยู่ได้เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เน่ืองจาก
อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจะมีการสำรองอุปกรณ์ไว้แบบ N after failure (หมายถึงจะต้องมีอุปกรณ์สำรองตลอด โดยระบบจะไม่หยุด
ทำงานในทุกกรณี) และมีการแบ่งพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ์ท่ีมีความสำคัญกับระบบออกเป็นสัดส่วน (Compartmentalization) ส่งผลให้หาก
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ จะยังคงมีอุปกรณ์สำรองอยู่เสมอ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในระบบสายไฟฟ้า
จากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังระบบ UPS Data Center จะยังคงทำงานอยู่ได้ เนื่องจากยังมีสายไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งอยู่ ในส่วนกั้นแยก โดยใน
ระดับ Tier IV ยอมให้มี SLA ท่ี 99.995% หรือที่ 26.28 นาทีต่อป ี

 
โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง Data Center ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Data Center ตั้งแต่

ระดับ Tier I จนถึงระดับ Tier IV ทั้งนี้สามารถสรุปขอบเขตการทำงานของบริษัทฯ ในการก่อสร้าง Data Center ได้ตามแผนภาพ
ด้านล่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
โดยในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็น Data Center หรือห้อง Data Center มีขั้นตอนการทำงานใกล้เคียง

กับงานก่อสร้าง Data Center ตามแผนภาพข้างต้น แต่จะแตกต่างที่การให้บริการปรับปรุงพื้นท่ีอาคารให้เป็นศูนย์ Data Center ไม่ต้อง
ทำการก่อสร้างโครงสร้าง Data Center ใหม่ และต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การรับน้ำหนักของพื้นท่ีอาคาร รวมถึงการวาง
ระบบต่างๆ ไม่ให้กระทบกับระบบภายท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีอาคารเดิม เป็นต้น 
  

ส ารวจพ้ืนที่และออกแบบ 

โครงสร้าง Data Center  

ตามความต้องการของลูกค้า 

 

ก่อสร้างโครงสร้าง Data  

Center ตามแบบที่วางไว้ 

วางระบบและติดตั้ง 

อุปกรณ์ภายใน Data Center 

ทดสอบอุปกรณ ์

แต่ละประเภท 

ทดสอบคุณภาพของระบบ 

และส่งมอบงาน 

รับประกนัผลงาน 

พร้อมบ ารุงรักษา 



 

36 
  รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

ตัวอย่างผลงานการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุงอาคาร Data Center ที่ผ่านมา 

▪ โครงการ SYMPHONY Cable Landing Station (Rayong)  
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา :  5 มกราคม 2558 – 2 สิงหาคม 2558 
มูลค่าสัญญา :   95 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ 3 ชั้น และอาคารกำลัง 2 ชั้นพร้อมงานระบบในอาคาร 
  
 
 
 
 
 
 

▪ โครงการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม (ธัญบุรี) True MSC TYB 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
มูลค่าสัญญา :   431.5 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม 5 ชั้น พร้อมงานระบบในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

▪ โครงการ TRUE IDC 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และ  

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560   
มูลค่าสัญญา :   226.09 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ : :  งานออกแบบ ปรับปรุงและก่อสร้างระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร True Tower 2  

ในโครงการ Data Center True IDC 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

▪ โครงการ TRUE Cable Landing Station Songkhla 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด  
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562   
มูลค่าสัญญา :   84.28 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  งานก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ จังหวัดสงขลา 

▪ โครงการ   CAT IDC 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  
ระยะเวลาตามสัญญา :  ชั้น 8, ชั้น 16 (บางรัก) 29 ธันวาคม 2561 – 24 ตุลาคม 2562  
   ชั้น 3 (ศรีราชา)  29 ธันวาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2562 
รวมมูลค่าสัญญา :  147.87 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงและขยายพื้นท่ี CAT-IDC ชั้น 8, 16 อาคาร CAT Tower บางรัก และ CAT-IDC ชั้น 

3 อาคารโทรคมนาคม ศรีราชา   

▪ โครงการ New Tier III Modular DC (BBT) 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  3 มิถุนายน 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 (165 วัน) 
มูลค่าสัญญา :   339.24 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้าง Data Center แบบ Modular ในพื้อนที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง เป็นไป

ตามมาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

(1.2) งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่เป็นการวางและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ทั้งระบบ

การสื ่อสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื ่อให้การทำงานของทุกระบบมีความเชื ่อมต่อและ
ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ และการ
เดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ภายในโครงการ 
 
ตัวอย่างผลงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ผ่านมา  

▪ โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation (USO)) 
(Phase 1) 

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา : 28 กันยายน 2560 – 27 กันยายน 2561  
มูลค่าสัญญา (ส่วนของบริษัทฯ) : 1,161.90 ล้านบาท (มูลค่างานปัจจุบันคงเหลือ 1,041.99 ล้านบาท) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามแผนยุทธศาสร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการลดความเหลื่อมล้ำการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงได้จัดตั้ง
โครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation หรือ USO) ซึ่งให้
ความสำคัญในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมทางด้านเสียง (Voice Service) และข้อมูล (Broadband Internet Service) ของผู้คนท่ีอยู่
อาศัยในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน โดยกำหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน และการขยายขอบเขตสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนสัญญาณหรือยังไม่ทั่วถึง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ USO Net” ซ่ึงโครงการ USO มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
ให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึง ท้ังผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในพื้นท่ี
ชนบท และพื้นท่ีห่างไกลชายขอบ ซ่ึงไม่มีระบบโทรคมนาคมเข้าถึงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
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โครงการ USO (Phase 1) กสทช. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตัวเองเข้าร่วมประมูล โดยสรุปผล
การประมูลเป็นดังน้ี 

ผู้ชนะการประมูล 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันทำสัญญา Consortium เพื ่อเข้าประมูลงานโครงการ USO (Phase 1)  
จากกลุ่มบริษัท TRUE ในฐานะ Subcontractor โดยได้รับงานดังน้ี 

1. การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพื้นท่ีภาคเหนือโซน 1 
- งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) จำนวน 206 อาคาร 
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1,255 แห่ง 

2. การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Service) ในพื้นท่ีภาคเหนือโซน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จำนวน 2,176 แห่ง 

  

พื้นที่ภาคเหนือโซน 1 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดเชียงราย, 
เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, 

แพร,่ แม่ฮ่องสอน, 
ลำปาง ,ลำพูน 

พื้นที่ภาคเหนือโซน 2 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดอุตรดิตถ์, 
นครสวรรค์, อุทัยธานี, 

กำแพงเพชร, ตาก, 
สุโขทัย, พษิณุโลก, 
พิจิตร, เพชรบูรณ์ 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย : 

จังหวัดกาฬสินธุ์, 
ขอนแก่น, ชยัภูมิ, 

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

เลย, ศรีสะเกษ, 
สกลนคร, สุรินทร,์ 

หนองบัวลำภู, อุดรธานี, 
อุบลราชธาน ี

พื้นที่ภาคกลาง-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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แผนภาพสรุปขอบเขตงานของบริษัทฯ  

โครงการ USO (Phase 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▪ โครงการการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 1 และกลุ่มท่ี 7 ภาค

กลาง 2  (USO Phase 2) 

ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาตามสัญญา :    กลุ่ม 1 ภาคเหนือ 1  (30 มกราคม 2562 – 26 พฤศจิกายน 2562  
   กลุ่ม 7 ภาคกลาง 2  (15 มีนาคม 2562 – 3 มกราคม 2563) 
รวมมูลค่าสัญญา :  522 ล้านบาท  

 

 

 

  

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 

ว่าจ้าง ว่าจ้าง 
- ก่อสร้างศูนย์ USO Net 

- จัดหาอปุกรณ์กระจายสญัญาณ WIFI 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย 

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นภาคเหนือโซน 2 
 และตะวันออกเฉียงเหนอื 

- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI 

AIT INSET 

 Saturn 

ภายใตส้ัญญา Consortium (AI Consortium) ระหว่าง AIT และ INSET  

ในการประมูลงาน Broadband Internet Service 

ภายใตส้ัญญา Consortium (AI Consortium) ระหว่าง AIT และ INSET  

ในการประมูลงาน Mobile Service 
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สรปุขอบเขตงานแต่ละสว่นไดด้งัน้ี 

 1.  การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 

▪ งานก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net) เป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตสูง 1 ชั้น 
พื้นท่ีใช้สอยประมาณ 96 ตารางเมตร โดยภายในอาคารประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับชุมชน, พื้นท่ีส่วนกลาง, ห้องน้ำ และห้องเก็บของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ งานจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคมจาก
ระบบโครงข่ายหลักของผู้ท่ีได้รับอนุญาตเข้ามาท่ีหมู่บ้านในพื้นท่ีห่างไกล เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI (Internet) ท่ี
ติดตั้งไว้ตามจุดท่ีสำคัญในหมู่บ้านน้ันๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), โรงเรียน และบริเวณจุด
ศูนย์กลางของหมู่บ้าน รวมถึงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สำหรับบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกับจุดกระจายสัญญาณและไม่สามารถทำการเดินสายสัญญาณได้  
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมภายในหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ WIFI 
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2.  การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 

งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  เป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรคมนาคมจากระบบ
โครงข่ายหลักของผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาที่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถติดต่อสื ่อสาร
ภายในหมู่บ้านได ้

 
▪ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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

ในพื้นท่ีภาคใต้ 

 
 
 
 
 

 

▪ โครงการติดตั้งระบบบริการภายในสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
มูลค่าสัญญา :   8 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์งานระบบบริการภายในสถานี 
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2. ธรุกิจโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคม

ขนสง่ (Telecommunications and Transportation Infrastructure) 

โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งก่อสร้างที่ช่วยให้เครือข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างผู้ให้บรกิาร
และผู้ใช้งาน เช่น เสาสัญญาณ ชุมสาย สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) เป็นต้น โดยโครงข่าย
โทรคมนาคมจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ของตัวเองเช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ 
โมเด็มอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการออกแบบและก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ท้ังนี้ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้  

 
(1) งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม 

บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม ให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม (Operator) ใน
ประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท TRUE) และกลุ่มบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท 
TOT) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงานผ่านจากผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ได้แก่ 
บริษัท ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด(W&W) และ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น จากนั้นบริษัทฯ จะว่าจ้าง
ผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและควบคุมการติดตั้งตลอดระยะเวลาเพื่อให้งานมีคุณภาพ
มาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา ท้ังนี้ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SATURN 

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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รูปแบบหลักของเสาส่งสัญญาณแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้
 

Guyed Mast Tower นิยมติดตั้งบนพื้นดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา ไม่สามารถทรงตัวเองได้จำเป็นต้องมี
ลวดสลิงยึด ซ่ึงเป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมีความสูงตั้งแต่ 35 - 60 เมตร 

 
 

 

 

 

 

Self-Support Tower นิยมติดต้ังบนพื้นดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา สามารถทรงตัวได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิงยึด 
ซ่ึงเป็นเสาส่งสัญญาณท่ีมีความสูงตั้งแต่ 35 - 120 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roof Top Pipe นิยมติดต ั ้ งบนอาคาร เป ็นเสาส ่งส ัญญาณขนาดเล ็ก ซ ึ ่งเป ็นเสาส ่งส ัญญาณที ่ม ีความสูงต ั ้ งแต่   

10 – 20 เมตร มีลวดสลิงเป็นตัวยึด เพื่อช่วยลดการสั่นไหวของเสาเม่ือเกิดแรงลม 
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ตัวอย่างงานติดต้ังเสาส่งสัญญาณที่ผ่านมา  

▪ โครงการ TUC new site and upgrade 
ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  10 มิถุนายน 2561 – 9 มิถุนายน 2562 
มูลค่าสัญญา :   ประมาณ 25 ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :   ติดตั ้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ประเภท Guyed Mast Tower, Self-Support 

Tower, Roof Top Pipe ในโครงการ TUC New Site and Upgrade ในพื ้นที ่ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, นครสวรรค์, ตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดสุรินทร์ 

   
 

 

 

 

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

ในโครงการ CAT Collocate Tower ในพื้นท่ีต่างๆ ดังน้ี 
 

ภาค จังหวัด 

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 เป็นระบบการติดต่อสื่อสารโดยการรับส่งข้อมูลผ่านตัวกลางท่ีเป็นสายสัญญาณ เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำ

แสง (Optic Fiber) และสายทองแดง (Copper) โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ไปจนถึง
การติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงจะเชื่อมต่อสายสัญญาณจากจุดหน่ึงไปยัง
อีกจุดหน่ึง ได้แก่ เสาสัญญาณ หรือสถานีต้นทาง หรือชุมสาย หรือ Node เป็นต้น งานติดต้ังระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ  

 
1) งานติดต้ังระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ  

เป็นงานเดินสายสัญญาณไปตามเสาไฟฟ้า มีข้อดีคือติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้อาจรบกวนทัศนียภาพมี
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้า และอาจเกิดอันตรายได้ง่าย  

2) งานติดต้ังระบบโครงข่ายสายใต้ดิน  
เป็นการติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดินช่วยรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัยกว่าแบบขึงในอากาศ แต่จะหา
จุดบกพร่องและซ่อมแซมได้ยากกว่า โดยอาจติดต้ังสายสัญญาณในอุโมงค์ ราง หรือท่อ 
 

ทั้งนี้ สรุปขอบเขตการให้บริการงานติดต้ังระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
 
1. สำรวจพื้นที่ และวางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 

กรณีงานติดตั ้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู ้กำหนดจุดต้นทางและปลายทางการติดตั้ง
สายสัญญาณ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบและวางแผนการเดินสาย เริ่มจากการสำรวจพื้นที่โดยใช้ Google Earth ในการสำรวจ
เบื้องต้นประกอบกับการลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ มีเสาตั้ งอยู่หรือไม่ ซึ่งหากมีเสาตั้งอยู่ใน
เส้นทางการเดินสายที่วางแผนไว้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
หรือ กสทช. เป็นต้น เพื่อขอพาดสายผ่านเสาต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่เส้นทางการเดินสายไม่มีเส าตั้งอยู่ บริษัทฯ จะเพิ่ม
แผนงานในการสร้างเสาคอนกรีตขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นที่พาดสาย โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กรมทางหลวง เป็นต้น หลังจากวางแผนเส้นทางการเดินสายครบถ้วนแ ล้ว 
บริษัทฯ จะนำเสนอแผนการเดินสายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

กรณีงานติดต้ังระบบโครงข่ายสายใต้ดิน : บริษัทฯ วางแผนติดต้ังระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตามระบบอุโมงค์ ราง หรือท่อท่ี
มีอยู่เดิม และนำเสนอแผนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย / อุปกรณ์โทรคมนาคม 

เมื่อยืนยันเส้นทางและรูปแบบการติดตั้งแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการ ติดตั้งสายสัญญาณ
ตามแผนการเดินสายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพการติดตั้งตลอดระยะเวลา ท้ังนี้ผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้จัดหาสายสัญญาณให้บริษัทฯ ใช้ในการติดตั้ง 

 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายและเชื่อมต่อสายสัญญาณ 

หลังจากทำการเดินสายสัญญาณตามเส้นทางที่วางไว้ บริษัทฯ จะทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างเสาสัญญาณ หรือ
สถานีฐาน หรือชุมสาย หรือ Node ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผน และทำการทดสอบสัญญาณ ก่อนนำส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป 
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ตัวอย่างการติดต้ังระบบโครงข่ายสายที่ผ่านมา 

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

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

 
 

 

 

 

 

▪ งานติดตั้งสายไฟฟ้าลงดิน สำหรับโครงการของ NIRVANA  
ชื่อลูกค้า :   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, งานติดตั ้ง Low Voltage System: บ่อพักและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน, งาน 
Optical Fiber Cable: เดินสาย OFC ใต้ดิน, งานไฟส่องสว่างริมทางและงานกล้องวงจรปิด
ท้ังโครงการ 
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3. ธรุกิจงานซ่อมบ ารงุและบริการ (Maintenance and Service) 

นอกเหนือจากการให้บริการก่อสร้างโครงการใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการบำรุงรักษาโครงการในกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ เป็น ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเป็นหลัก และอาจ
มีการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่นในส่วนของการบำรุงรักษาอุปกรณ์บางประเภทท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) ของอุปกรณ์น้ันๆ 
เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) เป็นต้น 

การรับงานของบริษัทฯ ส่วนมากจะเป็นงานบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องมาจากการรับประกันผลงานของโครงการที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ดำเนินการ ปกติจะมีช่วงระยะเวลารับประกันผลงานท่ี 1 - 3 ปี โดยหลังจากครบระยะเวลารับประกันผลงานแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอ
บริการซ่อมและบำรุงรักษาโครงการต่อผู้ว่าจ้างให้พิจารณา และเพื่อเป็นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ท้ังนี้นอกเหนือจากงานข้างต้น ฝ่าย
ขายของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกับลูกค้าใหม่เพ่ือนำเสนอการให้บริการบำรุงรักษาโครงการอื่นท่ีเป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับบริการ
ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก โดยงานให้บริการบำรุงรักษามีลักษณะงานเป็นงานท่ีมีรายได้ท่ีต่อเนื่อง (Recurring 
Income) ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการให้บริการบำรุงรักษาของบริษัทฯ ได้ดังนี้ 

(1) การให้บริการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) 
 การให้บริการบำรุงรักษาแบบ PM เป็นการให้บริการเข้าตรวจสอบระบบต่างๆ ท่ีกำหนดตามจำนวนและระยะเวลาท่ีตกลงกัน
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของระบบ สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังน้ี  

▪ การวางแผนการเข้าบริการบำรุงรักษาตามวาระ 
 บริษัทฯ จะทำการสำรวจโครงการที่จะให้บริการ เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสภาพและบำรุงรักษาโครงการตามวาระ 
และจัดทำ Check List เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระ โดยปกติจะมีความถี่ในการเข้าตรวจอยู่ท่ี 1 ครั้งต่อไตร
มาส 

▪ การเข้าตรวจสภาพ และบำรุงรักษาโครงการ 
 เมื่อถึงรอบการเข้าบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จะเข้าตรวจวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตาม Check list ที่ได้วาง
แผนการตรวจไว้ และหากพบส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันทีโดยหากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือใช้อะไหล่ในการซ่อมแซม
บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในส่วนอะไหล่ดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติการดำเนินการก่อนท่ีจะทำการซ่อมแซมดังกล่าว ท้ังน้ี ทุกครั้งท่ี
ทีมงานเข้าไปตรวจตามแผนท่ีกำหนดไว้ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบและการซ่อมแซมนำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 
 

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

ต้องการบำรุงรักษา สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังน้ี 

▪ รับแจ้งจากลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง 
 บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง ซึ่งทีม Call 
Center ประกอบไปด้วยทีมวิศวกรจะทำหน้าท่ีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการนัดหมาย เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป 
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▪ เข้าปฏิบัติงานให้บริการซ่อมแซม 
 ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและหากต้องมีการซ่อมแซม บริษัทฯ จะนำส่งใบเสนอราคาซ่อมแซมเพื่อให้
ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง อนุมัติก่อนดำเนินการ ภายหลังจากทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อทำ
การวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป  
 

ตัวอย่างงานซ่อมบำรุงและบริการที่ผ่านมา 
 

▪ โครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ชื่อลูกค้า :  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) 
ระยะเวลาตามใบส่ังซื้อ : 29 ธันวาคม 2560 – 28 ธันวาคม 2563  
มูลค่าใบสั่งซ้ือ :   ประมาณ 5 ล้านบาท  
ลักษณะโครงการ :   งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network  

แบบ PM และ CM 
 

 
 

 
 
 
 
 

▪ งานบำรุงร ักษาโครงการจัดให้ม ีส ัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่และบริการอินเทอร์เน ็ตความเร ็วสูงในพื ้นที ่ชายขอบ  

หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO 

(Phase 1)) 

ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  1 กรกฏาคม  2562 – 30 มิถุนายน 2567  
มูลค่าสัญญา :   317.40  ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  บริการบำรุงรักษาศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อให้บริการ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
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▪ งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช. 

ภาคเหนือ 1 และภาคกลาง 2 (โครงการ USO Phase 2) 

ชื่อลูกค้า :   บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 
ระยะเวลาตามสัญญา :  ภาคเหนือ   (1 มกราคม  2563 – 31 ธันวาคม 2567) 
   ภาคกลาง   (1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2568) 
มูลค่าสัญญา :   502.09  ล้านบาท 
ลักษณะโครงการ :  บริการบำรุงรักษาศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน และสังคม (USO Net), อุปกรณ์เพื่อให้บริการ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ลกัษณะลกูคา้และกล ุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นผู้รับเหมาหลัก และกลุ่มท่ีเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง 
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็น ดังน้ี 

1) กลุ่มผู้รับเหมาหลัก  
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ
โทรคมนาคม, ระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งรวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบดังกล่าวเพื่อดำเนินการลักษณะโครงสร้างแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project  โดยลูกค้ากลุ่มน้ี
จะว่าจ้างบริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้ดำเนินการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละ
โครงการ ซ่ึงบางโครงการจะรวมไปถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาด้วย  

กลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีจะมีท้ังท่ีเป็นบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงให้บริการแก่ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมี
ท้ังที่เป็นโครงการท่ีมาจากการประมูลและการขายตรง ผู้รับเหมาหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนผู้ค้า
กับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ท้ังนี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มผู้รับเหมาหลักนี้จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการในส่วนต่างๆ 
เพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา กลุ่มผู้รับเหมาหลักจะต้องสรรหาผู้รับช่วงเหมาท่ีมีทีมงาน
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน, มีความเชี่ยวชาญ และสามารถส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลา ซ่ึงบริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้รับเหมาช่วงท่ีเป็นท่ีรู้จัก
กันดีในกลุ่มผู้รับเหมาหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ท่ีผ่านมางานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นงานท่ีได้รับ
การว่าจ้างจากผู้รับเหมาหลักเพื่อดำเนินการต่อ  

ท้ังนี้ โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ และ/หรือเป็นโครงการภาครัฐ มักจะมีข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ระบุคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา บางครั้งจะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เช่น กำหนดให้ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรือกำหนดต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการท่ีมีการกำหนด TOR แบบดังกล่าวได้ จึงต้องประมูลงานหรือรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักแทน 
ตัวอย่าง ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ( AIT), บริษัท ไวร์เออ 
แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (W&W), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH), บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ท
เวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN) เป็นต้น 

 
2) กลุ่มเจ้าของโครงการ 
ลูกค้าท่ีมีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/วางระบบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานหรือ
ภายในองค์กรของตนเอง จึงเปิดให้ผู้ให้บริการในด้านดังกล่าวนำเสนอบริการได้โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถเข้าร่วมประมูลงานหรือ
นำเสนอการให้บริการต่อลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผ่านมางานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นงานที่มีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากในการ
ประมูลหรือนำเสนองานสำหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะโครงการภาครัฐมักจะมีผู้รับเหมาหลักที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดท่ี
สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเจ้าของโครงการโดยตรงของบริษัทฯ จะมีตั้งแต่บริษัทเอกชนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 
หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT), 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด  
เป็นต้น 
  



 

52 
  รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
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เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีท้ังที่เป็นผู้รับเหมาหลัก ซ่ึงรับงานจากผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมขนาดใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชน และเจ้าของโครงการโดยตรง ช่องทางในการให้บริการของบริษัทฯ จึงมี 2 ช่องทางดังนี ้

1) การให้บริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ  
จากการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล, การวางระบบ/ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาหลักในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้รับเหมาหลักหลายราย 
และให้ความไว้วางใจในการว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการก่อสร้าง วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อม
บำรุงรักษาโครงการต่างๆ โดยตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ AIT, W&W, ICN และ FORTH เป็นต้น การรับงานผ่าน
พันธมิตรทางธุรกิจ มีท้ังที่เป็นการประกวดราคา ประมูลงาน และการนำเสนอราคาและบริการแบบปกติ 

 
2) การให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง  
บริษัทฯ มีฝ่ายขายที่จะทำหน้าที่ในการหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรือนำเสนอการให้บริการใหม่หรือการ
บริการต่อเนื่องจากบริการเดิมให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อทำการเตรียมเข้าประกวดราคาสำหรับงานท่ีบริษัทฯ มีคุณสมบัติและสามารถให้บริการได้ หรือสำหรับบริษัทเอกชน ฝ่ายขาย
ของบริษัทฯ จะคอยติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงโครงการท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตหรือคอยติดตามข่าวท่ีมีการประกาศสู่สาธารณะ และจะนำเสนอการให้บริการต่อลูกค้าดังกล่าวต่อไปตามวิธีการท่ีลูกค้ากำหนด 

 
ทั้งนี้ สำหรับงานที่ผ่านทางพันธมิตรธุรกิจและงานลูกค้าโดยตรง ถ้ามีกระบวนการประกวดราคา ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะเข้าร่วม
ประกวดราคาโดยบริษัทฯ เองและแนวทางที่ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะของคอนซอเตียมหรือกิจการค้าร่วม โดยการเข้าร่วม
ประกวดราคาโครงการที่ใช้แนวทางคอนซอเตียม จะมีการทำสัญญาคอนซอเตียมระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมค้าอีกฝ่าย ซึ่งจะมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม, กำหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กำหนดผู้นำกลุ่ม (Leading Firm), การมอบ
อำนาจให้กระทำการแทนในนามคอนซอเตียม และอายุและการสิ้นสุดของสัญญา  ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการที่เข้าร่วมประกวดราคาแบบ
เป็นคอนซอเตียม จะต้องมีการทำสัญญาคอนซอเตียมเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการที่ระบุในสัญญา เท่านั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยได้ทำ
สัญญาคอนซอเตียมร่วมกับ AIT 3 ฉบับ เพื่อใช้ในการเข้ายื่นเสนอราคาต่อ W&W เป็นต้น 
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และทิศทางการด าเนินงานธรุกิจ 
 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้หลายบริษัทฯ ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด และในขณะเดียวกันหลายบริษัท 
ได้รับผลกระทบท่ีต้องเตรียมรับมือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปล่ียน จึงเป็นความจำเป็นท่ีแต่ละองค์กรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิถีทางธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีไอทีที่ตอบโจทย์สถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน ไม่ว่าจะเป็น
การเดินหน้าในการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลของ
เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลของสตอเรจ หรือการเพิ่มพลังการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องมองหาแนวทางในการต่อยอด
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงสินค้าและบริการส่งตรงไปยังลูกค้า ตลอดจนสร้างมูลค่าและความแตกต่างทางการตลาด ด้วย
นวัตกรรมไอทีใหม่ๆ ในแบบเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนาน และ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ และแตกต่างไปจากอดีต รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีท่ีสามารถทำงาน
ได้ใกล้เคียงสมองของมนุษย์ ดังท่ีเราได้รู้จัก หรือได้ใช้งานไปบ้างแล้ว เช่น AI, Big Data, Cloud Computing เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่าน้ี
เป็นสิ่งท่ีจะช่วยองค์กรในการสร้าง “ทางเลือก” ใหม่ๆ ทางธุรกิจให้สามารถเหนือคู่แข่งท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าดิจิทัลท่ีรุนแรงขึ้น
ในทุกขณะ 

นอกจากนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลกระทบ (Disruptive) ต่อผู้คนและองค์กร ท้ังรูปแบบวิธี
คิด ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตและกระบวนการดำเนินธุรกิจ จึงไม่ควรมองข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคโนโลยี รวมถึงมองเป้าหมายของ
การลงทุนพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นให้ไกลและรอบด้าน ทั้งเพื่อการเสริม “ความแข็งแกร่งของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน” 
และเตรียมการให้พร้อมสำหรับ “ธุรกิจเกิดใหม่ในอนาตต” เพราะองค์กรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและเท่าทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงย่อมสูญเสียโอกาสหรือพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งที่สามารถปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจได้
ครบถ้วนท้ังสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดท่ีไม่เหมือนใคร  

การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ 5G ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับ
การทำงานขององค์กรธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างครบวงจร อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กรให้
ก้าวไปสู่ระดับ Smart Enterprise ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) บนแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยแอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ 
ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันอีกด้วย 

ดังนั ้น การเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบไร้
สายมาอย่างต่อเนื่อง แต่การก้าวสู่ 5G ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (operator) ต้องมีคลื่นความถี่ตามที่กำหนด และมีความ
พร้อมด้านโครงข่ายโทรคมนาคมอีกด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลง 5G ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ความจำเป็นและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม
ทวีขึ ้นอย่างมากมาย จึงเท่ากับว่าวิกฤตในครั ้งนี ้เป็นโอกาสสำหรับบริษัทฯ ซึ ่งเป็นผู ้เชี ่ยวชาญดำเนินงานด้านโครงสร้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมอยู่แล้วทำให้มีโอกาสได้รับการประมูลจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากน้ีบริษัทยังมองว่าด้วยเทคโนโลยี 
5G ที่กำลังเข้ามาบวกกับกระแสของการทำงานนอกสถานที่ (WFH) ผลมาจากโควิด-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจหันมาลงทุนด้านไอทีมากขึ้น 
โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาหลักว่าจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (เครือข่าย TRUE) มูลค่า 250 ล้านบาท 
และในอนาคต กลุ่ม Smart City จะถูกให้บริการต่อเนื่องภายหลังการอัพเกรด 5G กลุ่มรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ 
รวมถึงกลุ่ม EEC หรือพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หากมีผู้ประกอบกต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในไทย 
คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ศูนย์ Data Center ต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งนำไปสู่ความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพื่อเข้าไปลดอุปสรรคและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่างๆ ท่ีได้เข้ามาเป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญ รวมถึงจำนวนของผู้ใช้งานออนไลน์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้ความต้องการพื้นท่ี
เพื่อสร้างเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

 ในธุรกิจดาต้าเซนเตอร์ระบบการบริหารจัดการระบบและเก็บรักษาข้อมูลทางด้านสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนิน
ธุรกิจเกือบทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีต้องการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาจำนวนมาก เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการคลาวด์  
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/อินเทอร์เน็ต บริษัทธุรกิจน้ำมัน การไฟฟ้าฯ เป็นต้น ต่างก็ต้องมีการวางระบบ
จัดเก็บข้อมูลภายในและต้องมีศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Data Center เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนมากและ
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งศูนย์ข้อมูลมีทั้งแบบที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร หรือจัดหาพื้นท่ี
ภายนอกที่มีผู้ให้เช่าศูนย์ข้อมูลเป็นการเฉพาะก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทหรือองค์กรที่ปรับปรุงพื้นที่ภายในทำเป็นศูนย์ข้อมูลแ ละมี
แนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ข้อมูลดำเนินการทำศูนย์ข้อมูลให้ตามความต้องการใช้งานและ
นโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

 ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการทำศูนย์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือแยกเป็นอาคารต่างหาก นอกจากน้ี 
ผู้ประกอบการบางส่วนจะเช่าศูนย์ข้อมูลกับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ซ่ึงผู้ให้บริการกลุ่มน้ีจะต้องมีศูนย์ข้อมูลท่ีมีระบบหรืออุปกรณ์ท่ีมีความ
เชื่อถือได้สูง มีความพร้อมในการใช้งาน (Availability) สูงสุดหรือมีช่วงเวลาท่ีต้องหยุด (downtime) ต่ำสุด สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของลูกค้าด้วย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีทำ
ศูนย์ข้อมูลให้เช่าหลายราย ซ่ึงผู้ประกอบการดังกล่าวจำเป็นต้องขยายศูนย์ข้อมูลให้มีมากขึ้น และมีหลายทำเล เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ศูนย์ข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการเช่า ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่บริษัทฯ จะสามารถให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการกลุ่ มนี้ได้
อีกกลุ่มด้วย  

 นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทและองค์กรต่างๆ จะมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (IoT) มากยิ่งขึ้น ซ่ึง
หมายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้
เข้ากับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แล้ว เช่น  

- Smart Home (บ้านอัจฉริยะ) อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านมีการรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถรับคำสั่งการใช้งานผา่น
ทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงมีการประมวลผลสภาพแวดล้อมเพ่ือนำมาตัดสินใจในการเปิดปิดอุปกรณ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้านน้ี 
เช่น ระบบ Google Assistant ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เปิดปิดแสงไฟในบ้าน และอุปกรณ์อื่นๆในบ้าน ผ่านการใช้
เสียง โทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงสามารถสั่งซ้ือของใช้ในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วย   

- Smart Watch (นาฬิกาอัจฉริยะ) ตัวอย่างเช่น นาฬิกาอัจฉริยะที่มีการติดตามการทำกิจกรรมประจำวัน อัตราการเต้น
ของหัวใจ และข้อชี้วัดด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงติดตามตำแหน่งของผู้สวมใส่ ให้คำแนะนำด้านการเดินทาง และแจ้งเตือนกำหนดการ
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการส่งข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สวมใส่ให้แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพและประกัน
ชีวิตอีกด้วย 

- Smart Warehouse (คลังสินค้าอัจฉริยะ) คือการใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
คลังสินค้า เช่น ระบบควบคุมสินค้าเข้าออกท่ีสามารถสั่งซ้ือสินค้าเพิ่มเติมได้เอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบการหยิบสินค้าท่ีสามารถ
คำนวณเส้นทางที่เหมาะสมท่ีสุดให้พนักงานและหุ่นยนต์คลังสินค้าทำงานได้ประสานประสิทธิภาพกันได้มากท่ีสุด  
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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นในอนาคตจะส่งผลให้แต่ละองค์กรมีความจำเป็นต้องติดตั้ง ศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวซ่ึงบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะ
ได้รับงานด้านศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นจากองค์กรท่ีสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

 จากรายงานของ Gartner การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน data center มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในปี 2021 หลังจาก
ท่ีในปี 2020 มีอัตราการเติบโตลดลงไปถึง 60% อย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 หรืออีกนัยหน่ึงคือdata center 
กำลังเป็นท่ีต้องการมากขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดไปเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Smart Device  รวมถึง
พัฒนาการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของทั้งภาคครัวเรือน 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. ได้ทำการสำรวจดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ท้ังผู้ใช้บริการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ประจำท่ี 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่และประจำที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้งานบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล ะ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสากรรมสื่อสารและโทรคมนาคมมีการขยายตัว ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนและพัฒนาท้ัง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านระบบสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วย  

นอกจากนี ้ ย ังคาดการณ์ว ่าจำนวนผู ้ลงทะเบียนการให้บร ิการโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ (Mobile Subscriber)  นับตั ้งแต่  
ปี 2563-2567 อาจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 3.39 ต่อปี ทำให้จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจาก 129.61 ล้านเลขหมายในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 148.08 ล้านเลขหมายในปี 2567 ด้วยสัดส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 216.27 เลขหมายต่อจำนวนประชากร 100 คน และเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานว่าในอนาคตจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะมีการใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เลขหมายต่อผู้ใช้บริการ 1 ราย  

 
แผนภูมิแสดง 

การคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

 
 

หมายเหตุ: f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ 
ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมประจำปี 2561-62 กสทช. 
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ส่วนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ โดยในปี 2562 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื ่อนท่ี
ประมาณ 60.35 ล้านเลขหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีอัตราการเข้าถึงประชากรอยู่ท่ีร้อยละ 88.76  

 
แผนภูมิแสดง 

จำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูเคลื่อนที่ 

 

 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. 

 
การประมาณการสัดส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ต่อจำนวนประชากรของประเทศไทยจะ

เพิ่มขึ้นถึง 23.79 ต่อจำนวนประชากร 100 คน ในปี 2567 โดยจะเห็นว่าค่าสัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนักในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ 
เนื ่องจากผู้ใช้บริการให้ความสำคัญและหันมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื ่อนที่มากกว่าโดย ปี 2562 จะมีจำนวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนท่ีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.76 ต่อจำนวนประชากร 100 คน 
 

แผนภูมิแสดง 
การคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ 

 

 
 

หมายเหตุ: f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ 
ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมประจำปี 2561-62 กสทช. 
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ส่วนปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนท่ีโดยเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซ่ึงปี 2562 
อยู่ท่ี 12.70 กิกะไบต์ต่อเลขหมายต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 เมื่อคิดถึงอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ี
ร้อยละ 58.74  

แผนภูมิแสดง 
ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงเคลื่อนที่โดยเฉลีย่ต่อหมายเลขต่อเดือน 

 
 

ที่มา: ข้อมูลจากผู้ให้บริการ กลุ่มบริษัท AIS 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต จากทั้งปริมาณ
ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขยายตัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการการเข้าถึง
ระบบสื่อสารได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เป็นปัจจัยให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความ
ต้องการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของตัวเอง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้า
ร่วมประมูลงานได้เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

 

มลูค่าตลาดอปุกรณส์ื่อสาร 

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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มลูค่าตลาดสื่อสารรวมของประเทศไทย  

จากผลสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดสื่อสารรวมอยู่ที่ 619,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561  
ร้อยละ 0.9 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้มูลค่าของตลาดสื่อสารในปี 2563 มีทิศทางท่ีเป็นลบ มีมูลค่าประมาณ 605,108 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.3  

 

ตลาดบริการสื่อสาร  

จากผลการสำรรวจการใช้จ่ายสำนักงาน กสทช. พบว่าตลาดบริการสื่อสาร ปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 356,438 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 0.2 เป็นผลมาจากการแข่งขันท่ีรุนแรงโดยเฉพาะตลาดบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันไป
ใช้บริการทางเลือก (OTT) มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการสื่อสารข้อมูลเติบโตน้อยลง ขณะท่ีบริการ
โทรศัพท์ประจำที่และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และสำหรับมูลค่าตลาดการสื่อสาร ปี 2563 คาดว่ามี
มูลค่าประมาณ 355,087 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง การ
ใช้ประโยชน์จากการให้บริการด้วยคล่ืน 5G อาจล่าช้าและทำให้ตลาดหดตัวลงเล็กน้อย 

นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดอินเทอร์เน็ตประจำที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ โดย
ในปี 2562 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 51.19 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.6 ในปีนี้เป็นผลให้มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตประมาณ 53.55 ล้านคน 

ในส่วนการบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถือเป็นบริการสื่อสารเดียวที่มีโอกาสเติบโต เนื่องจากปั จจัยที่ผู้บริโภคต้องหันมา
ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้ปริมาณการใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่มีการ
แข่งขันสูง ARPU ของแต่ละผู้ให้บริการลดลง จึงคาดว่าในปีน้ีจะเติบโตร้อยละ 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% ส่วนปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนดว์ิธ
ไปต่างประเทศ (International Bandwidth) ในปี 2562 เท่ากับ 10,575.75 Gpbs เพิ ่มขึ ้น 34.5% และคาดการณ์ว่าในปี 2563  
จะเพิ่มขึ้นเป็น 14,467.62 Gpbs หรือเพิ่มขึ้นอีก 36.8% 
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เคร่ืองรับโทรศพัท์ อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลกั

อุปกรณ์ส่ือสารใชส้าย อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย
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รายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2560-2562 และประมาณการปี 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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ภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วง 2-3 ปี ท่ี
ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในทุกๆ ด้านมากขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐ
ท่ีมีแผนท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีแผนการลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศ, พัฒนาศูนย์ข้อมูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของตนเองเพื่อรองรับการเข้าถึง, การรับและส่งข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก (Big 
Data) เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณงานท่ีจะเกิดขึ้นจากเจ้าของโครงการท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยส่วน
ใหญ่โครงการที่มีมูลค่าสูงจะมีผู ้รับเหมาหลักเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการ แล้วจึงมีการมอบหมายงานต่อให้ผู ้รับเหมาช่วงเพื่อ
ดำเนินการต่อไป ซ่ึงปัจจุบันมีผู้รับเหมาช่วงที่สามารถดำเนินการจำนวนไม่น้อยท่ีมีศักยภาพ แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของบริษัทฯ 
รวมถึงความพร้อมของทีมงาน, ฐานะการเงินท่ีมั่นคง, การส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงตามกำหนด และการท่ีบริษัทฯ มีพันธมิตรทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะผู้รับเหมาหลักหลายรายท่ีจะเข้าประมูลงานกับภาครัฐเป็นประจำ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความสามารถในการ
แข่งขันได ้

ในส่วนของภาคเอกชนก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน ซ่ึงเป็นผลพวงของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร โทรคมนาคม ท้ังที่เป็น 
 
แบบใช้สายหรือไร้สาย ทำให้เกิดความต้องการในการจัดเก็บ/ จัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ท่ีมีจำนวนมากขึ้นตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพใน
การเร ียกใช้งานและมีความปลอดภัยสูง ดังนั ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายสัญญาณเครือข่ายของผู ้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เช่น ADVANC, TRUE และ DTAC หรือผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น CAT และ TOT เป็นต้น มีความจำเป็นต้องมี
แผนลงทุนต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้การสร้างศูนย์ Data Center ก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการศูนย์
ข้อมูลซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่น บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT), 
บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อ
ให้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ พบว่า ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า บริษัทเอกชน
หลายแห่งที่ให้บริการให้เช่าและบริการศูนย์ข้อมูล มีแผนพัฒนาและลงทุนศูนย์ Data Center ใหม่ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 
9,000 ล้านบาท ส่งผลให้ปริมาณงานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ การสร้างเครือข่ายสาย และการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซ่ึงเป็น
ส่วนที่บริษัทฯ มีความชำนาญนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ใน
ด้านการสร้างศูนย์ข้อมูลมาเป็นเวลานาน มีทีมงานวิศวกรคุมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประกอบการมีสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าที่เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงมีผลงานท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ 
สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นได้  
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ท้ังนี้คู่แข่งหลักของบริษัทฯ ได้แก่บริษัทที่รับจ้างเหมาก่อสร้าง และ/หรือรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

รายช่ือค ู่แข่งจ าแนกตามประเภทงานของบริษทัฯ 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

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

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 
งานติดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม บริษัท ทีเอ็นพี. เทเลคอมซัพพลาย จำกัด 

บริษัท วาณิกกรุ๊ป จำกัด 
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

งานติดต้ังระบบโครงข่ายสาย บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท มัลติ เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา: รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลแผนการลงทุนท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 
งานซ่อมบำรุงและบริการ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 
 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
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กลยทุธก์ารแข่งขนั 

การมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันโดยการประสานประโยชน์

จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมานานมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีผลงานการให้บริการที่มีคุณภาพทำให้กับผู้รับเหมาหลักหลาย
ราย ซ่ึงปัจจุบันได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่
ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสามารถใน
การให้บริการได้หลายขนาดและขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานจากพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร (One-stop service) 

บริษัทฯ ได้ส่ังสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานและมีขอบเขตท่ีหลากหลาย  สามารถทำงาน
ได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอยู่ตลอด เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการบริการท่ีครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการ
หลังการส่งมอบ ท้ังการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้อง ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็น
หลักและได้นำเสนอบริการท่ีตรงกับความต้องการในราคาท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งหาโอกาสในการขยายขอบเขตการรับงาน เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซ่ึงเข้ามา
มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือขยายการให้บริการไปกลุ่ม
ธุรกิจอื่น อาทิเช่น การเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบเครือข่ายออนไลน์ ทำให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ( Internet of Thing : IOT) การหาช่องทางในการรับงานกับลูกค้าในธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
ลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความต้องการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ในโครงการ หรือกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT กับธุรกิจของตนเอง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทฯ Diversify 
Portfolio กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 
การส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้า (Beyond Expectation) 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่เร็วกว่ากำหนดของลูกค้า เพื ่อเสริมสร้างความ
ประทับใจทั้งในด้านของคุณภาพและความรวดเร็วแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(Repeatable) อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าอยากที่จะบอกเล่าผลงานของบริษัทฯ ปากต่อปาก (Word of 
Mouth) ซ่ึงเป็นท้ังกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่ในคราวเดียว  

ทั้งนี้เพื่อให้กลยุทธ์นี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้คัดเลือกและว่าจ้างผู้รับเหมาย่อยที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์  และ
สามารถไว้วางใจได้ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและกรอบเวลาใน
การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการทำงานที่มีความรัดกุม ติดตามผลการทำงานสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างจนกระท่ังส่งมอบงานแก่ลูกค้า โดยจากกระบวนการข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและโดยส่วน
ใหญ่จะสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนด ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง 
การรับงานท่ีเหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  

บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสม
ของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับ
ความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการขนาด
ใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้รับเหมาหลักได้ทันทีที่ทำงานส่วนของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้โครงการ
ส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาหลักใน
โครงการท่ีมีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก 
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

โดยทั่วไปลักษณะและขอบเขตงานท่ีบริษัทฯ ให้บริการท้ังในส่วนของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นหลัก ดังน้ัน บริษัทฯ จึง
มีการให้บริการท่ีหลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของโครงการหรือลูกค้า 
ซึ่งจะอ้างอิงจากใบเสนอราคาและ Bill of Quantities (BOQ) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรือ การ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่ีลูกค้าจัดหามา หรือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ท่ีบริษัทฯ จัดหามา 
เป็นต้น 

 

แสดงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การจัดหา

ผลิตภัณฑ์และ

การบริการ 

การจัดหา

บริการ 

(แรงงาน) 

บริษัทเป็นผู้

จัดหา/จัดซ้ือ 

วัตสดุ/ 

อุปกร์ท่ัวไป 

บริษัทจัดหา

ผู้รับเหมา

รายย่อย 
ลูกค้าจัดหา/

จัดซ้ือมา 

การจัดหา

ผลิตภัณฑ์ 
 (อุปกรณ์) 

อุปกรณ์

โครงการ 
ผู้รับเหมา

รายย่อย 
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บริษทัฯ สามารถแบ่งการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 

 

(1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.1) การจัดจ้างผู้รับเหมา  
▪ เมื ่อประมูลงานโครงการได้ บริษัทฯ จะวางแผนและทำการจัดจ้างผู ้รับเหมา รายย่อย (Sub Contractor) ตามความ

เชี่ยวชาญของแต่ละรายในพื้นท่ีเพื่อรับผิดชอบให้เป็นไปตาม BOQ ท่ีกำหนด ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างโครงสร้าง งานติดต้ังอุปกรณ์ งาน
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะเป็นผู้รับเหมาท่ีผ่านตามเกณฑ์ประเมิน (Approved Vendor List หรือ AVL) เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะสามารถส่งมอบงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลาและมาตรฐานท่ีกำหนดร่วมกันกับลูกค้า  

 
(1.2) การจัดซื้ออุปกรณ์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
▪ อุปกรณ์หลักสำหรับโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) เป็นไปตาม BOQ 

ของแต่ละโครงการ เช่น ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบดับเพลิงและ
ตรวจจับควัน และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับโครงการนี้จะมีทั้งในส่วนที่บริษัทฯ จัดซื้อตาม 
Specification ท่ีตกลงไว้ในสัญญา และ/หรือในส่วนท่ีลูกค้าเป็นผู้จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการเอง   

▪ วัสดุอุปกรณ์ท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าไม่สูงและใช้ในปริมาณมาก ซ่ึงบริษัทฯ สามารถจัดซ้ือเองตามนโยบาย
จัดซ้ือของบริษัทฯ ผ่านคู่ค้าท่ีมีรายชื่อใน AVL เช่น สายไฟฟ้าท่อร้อยสาย เป็นต้น 

 
(2) ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

ขอบเขตงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นไปตามท่ีกำหนดใน BOQ แต่มีข้อกำหนดทางเทคนิค
ไม่ซับซ้อนเท่ากับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล จะแตกต่างกันแค่รูปแบบและประเภทของเสาส่งสัญญาณ เช่น เสาส่งสัญญาณแบบ Roof Top, 
เสาส่งสัญญาณประเภท Green Field แบบ Guyed Mast , เสาส่งสัญญาณแบบ Repeater เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างเสาและติดตั้งสายสัญญาณโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ให้กับผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้ โดยบริษัทฯ จะจัดจ้างผู้รับเหมาราย
ย่อย (Sub Contractor) อีกทอดหน่ึง เพื่อรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายให้เสร็จตรงตามท่ีกำหนด ภายใต้การควบคุมของวิศวกรของบริษัท 

 

ผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชี AVL และส่วนใหญ่จะอยู่ตามจังหวัดที่โครงการ/หรืองานที่รับว่าจ้างอยู่ เนื่องจาก
เป็นผู้ท่ีมีความชำนาญในพื้นท่ีและสามารถหาแรงงานในพื้นท่ีน้ันๆ ได้  

สำหรับการจัดซ้ืออุปกรณ์หลัก เช่น เสาส่งสัญญาณ ตู้ควบคุม คอนเหล็กหุ้มฉนวน (Cross Arm) เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดซ้ืออุปกรณ์
กับคู่ค้าท่ีอยู่ใน AVL ให้เป็นไปตามท่ีระบุใน BOQ ยกเว้นสายสัญญาณโทรคมนาคมท่ีลูกค้าจะเป็น  ผู้จัดหามาให้เท่าน้ัน 

 

(3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 
หากเป็นการซ่อมบำรุงและบริการที่ต้องอาศัยทีมงาน รวมถึงความชำนาญในการให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงาน

ซ่อมบำรุงสายสัญญาณโทรคมนาคม หรืองานบริการสำหรับโครงการ USO (Phase 1) เป็นต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา
ช่วงที่มีรายชื่อใน AVL ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ให้บริการ ทั้งนี้อาจจะเป็นผู้รับเหมาช่วงรายเดิมที่บริษัทฯ เคยใช้บริการ 
หรือเป็นผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ที่มีความสามารถในการดำเนินงานก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการรับงาน กำลังคนของผู้รับเหมา และ
คุณภาพในการให้บริการ เป็นสำคัญ โดยการให้บริการของผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวยังคงอยู่ในการควบคุมคุณภาพของวิศวกรของบริษัทฯ 

แต่หากเป็นการบำรุงรักษาแบบ PM และแบบ CM ซ่ึงเป็นลักษณะการให้บริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู้ 
ความชำนาญ และประสบการณ์ทำงาน ทั ้งระดับ Project Manager, Assistant Project Manager, Senior Project Engineer, 
Project Engineer และ Foreman ในการเข้าไปให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า (Site งานของลูกค้า)  
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บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการมาจากในประเทศไทยทั้งหมด และไม่มีสัดส่วนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการกับคู่ค้า
รายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ทั้งเจ้าของโครงการ, บริษัทจำกัดและบริษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหมวด ICT, ธุรกิจตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมารายย่อย ทำให้บริษัทได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม และ
กำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ียงัไม่ไดส้ง่มอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามข้อตกลงทั้งในรูปแบบของสัญญาจ้าง (Agreement), 
หนังสือสั่งงาน (PO) และหนังสือยืนยันการจ้างงาน (LOI) รวมประมาณ 5,806.69 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้วประมาณ 3,346.03 ล้าน
บาท และเหลือรอการรับรู้รายได้ประมาณ 2,460.66 ล้านบาท   
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ปัจจยัความเส่ียง 

 

ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความสำคัญและวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละองค์กร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันยังคงสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ดังนั้น บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงและได้จัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อีกท้ังบริษัทได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัท
ได้มีการจัดต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถจำแนกความเสี่ยงหลักๆ 
ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ ในบทบาทการเป็นผู้รับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักมาโดยตลอด ทำให้รายได้จากการ 

ดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ในลักษณะเป็นคู่ค้าและพันธมิตรในการทำธุรกิจกันมานาน จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อรายได้ ผลการดำเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการ
ขยายฐานลูกค้า ขยายการดำเนินงานให้มีลักษณะเป็น one-stop service และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึง เช่น 

 (1) การตั้งเป้าหมายในการรับงานจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อย 3 รายต่อปี เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้
บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

 (2) การขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มลูกค้า นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและ Data Center เช่น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 (3) เน้นการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ Data Center กับเจ้าของโครงการที่บริษัทฯ เคยให้บริการหรือ
ลูกค้าใหม่ ซ่ึงจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ประจำ (recurring income) มากขึ้น  

(4) ในอนาคตหากบริษัทฯ ยกระดับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ จะเข้าประมูลงานจากภาครัฐหรือเจ้าของโครงการโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ 
เชื่อว่านโยบายและแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงได้ในอนาคต 

 

1.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรหลายส่วนใน

การรับงานและการดำเนินการเพื่อให้งานแต่ละโครงการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทฯ วิศวกรผู้คุมงานของ
บริษัทฯ และผู้รับเหมารายย่อย  
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1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัทฯ  
คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (“คุณศักดิ์บวร”) กรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ ทีมผู้บริหารท่ีเป็นกลุ่มท่ีร่วม

ก่อตั้งบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center มีประสบการณ์ในการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายต่างๆ และเป็นผู้ที่รู ้จักและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ผ่านมางานส่วนที่เป็ น
โครงการท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูงที่บริษัทฯ รับการว่าจ้างให้ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะมาจากการได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างมาทางคุณศักดิ์บวร หรือ
ทีมผู้บริหารดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นรับงานของผู้รับเหมาหลักรายใหญ่และมีมูลค่าสูงมาจาก Connection ของกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับงานที่เป็นโครงก ารขนาดใหญ่ และอาจส่งผล
ถึงรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ดำเนินการมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีผลงานที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งมอบงานท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ให้กับผู้ว่าจ้าง/ผู้รับเหมาหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริการ และทำให้
ผู้รับเหมาหลักหยิบยื่นโอกาสในการเข้าประมูลงานในแต่ละครั้ง โดยจะแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการเปิดประมูลงานท่ีตรงกับการ
ให้บริการของบริษัทฯ เกือบทุกครั้ง จากการท่ีบริษัทฯ ได้แสดงถึงศักยภาพและคุณภาพของงาน ทำให้การพึ่งพิงในส่วนการได้รับงานจาก 
Connection ของผู้บริหารลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงมีการกำหนดคุณสมบัติ
และความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารท่ีเหมาะสม เป็น
การจูงใจให้ผู้บริหารร่วมงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว  
 

1.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมารายย่อย 
การดำเนินการในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู ้รับเหมารายย่อย ( Sub-

Contractor) ในการดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยใน
พื้นท่ีน้ันๆ ซ่ึงต้องเป็นผู้รับเหมารายย่อยท่ีมีบุคลากรพร้อมท้ังจำนวนและความสามารถในการรับงาน เนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยต้องส่ง
มอบงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด และได้งานที่มีคุณภาพ หากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามคุณภาพและระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ว่าจ้าง/ผู้รับเหมาหลักต่อไป ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมารายย่ อย 
อันอาจเกิดจากการท้ิงงาน งานไม่ได้คุณภาพ และไม่ทันกำหนดเวลาเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวทาง
ที่จะบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับเหมารายย่อย คือ การคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อย ต้องเลือกจากผู้รับเหมายรายย่อยที่อยู่ใน
รายชื่อ Approved Vendor List ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการทำงานผู้รับเหมารายย่อยในหลายๆ ด้านรวมถึงความพร้อมด้านการจัดหา
แรงงานมาดำเนินโครงการ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้  

1.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ 
วิศวกรผู้ควบคุมงาน เป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีส่วนสำคัญในการดำเนินการแต่ละโครงการ เนื่องจากต้องเป็นผู้ท่ีควบคุมดูแล

การทำงานของผู้รับเหมารายย่อยให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลา 
ซึ่งมีผลต่อการส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย จากการที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อ
ความสำเร็จและผลประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารจัดการบุคลากรให้ทำงานให้ กับบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรักษาบุคลากรที ่มีความสามารถความเชี ่ยวชาญให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดย (1) พัฒนาความรู้  
ความสามารถ กระบวนการทำงานให้แก่พนักงานโดยให้สามารถปรับตัวและปรับการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม; (2) ปรับเพิ่ม/ลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ; (3) ให้ค่าตอบแทนท่ี
เป็นแรงจูงใจให้วิศวกร (ฝ่ายบริหารโครงการ) เพิ่มเติมจากเงินเดือนและโบนัสปกติ ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบงานและได้รับชำระค่า
ว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและกระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด   
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1.3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมูลงานของบริษัทฯ 
เนื่องด้วยมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น โครงการ USO (Phase 1) หรือการก่อสร้างศูนย์ Data Center เป็นต้น ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อโครงการ
ประเภทดังกล่าว คือ ความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรือเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และอาจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ได้จากการ
ดำเนินการโครงการข้างต้นไม่สม่ำเสมอ ได้แก่ 

▪ ความล่าช้าหรือความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ช่วงท่ีผ่านมาโครงการภาครัฐท่ีเกิดขึ้นจะมาจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

ประโยชน์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับมอบหมายงานจากส่วนหน่ึงของโครงการ
ดังกล่าว ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ัน หากภาครัฐมีการชะลอ หรือหยุดการดำเนินการตามแผน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน ก็จะส่งผล
ให้งานท่ีบริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเสนอบริการมีการเปลี่ยนแปลง ลดลง หรือไม่สม่ำเสมอ ท้ังนี้ ในการชะลอโครงการต่างๆ อาจจะส่งผล
เพียงช่วงแรก หลังจากภาครัฐมีการดำเนินการต่อ บริษัทฯ ก็จะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย  ความไม่ต่อเนื่องหรือความไม่สม่ำเสมอของ
โครงการดังกล่าว อาจมีผลทำให้บริษัทฯ ได้รับงานน้อยลงหรือมากขึ้นก็ได้  

▪ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนขยายหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะตัดสินใจลงทุนขยายโครงข่ายจากหลายปัจจัย ทั้งแนวโน้มความต้องการการใช้งาน นโยบาย

ด้านโทรคมนาคมของภาครัฐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมอาจตัดสินใจเพิ่มหรือลด
การลงทุนตามปัจจัยดังกล่าว ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

▪ ภาวะเศรษฐกิจ 
หากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว องค์กรหรือบริษัทต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในองค์กร เช่น อาจมีการลดหรือเลื่อนระยะเวลาที่จะก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องออกไปก่อน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อปริมาณงานท่ีบริษัทฯ จะเข้าเสนอให้บริการลดลงหรือไม่สม่ำเสมอ  

▪ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจุบันหลายบริษัท หลายองค์กร มีแนวโน้มการใช้ Cloud Storage มากขึ้น ทำให้บริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาด

กลาง นิยมเช่าศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center จากผู้ให้บริการให้เช่า Data Center เพื่อเก็บข้อมูลของบริษัทมากขึ้น ส่วนองค์กรขนาด
ใหญ่ยังมีแนวทางที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง จากปัจจัยข้างต้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการมีงานก่อสร้างและ/หรือ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กลดลง แต่ยังคงมีโอกาสที่จะได้รับงานท่ี เป็นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ หรือก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
ให้กับผู้ให้บริการให้เช่าศูนย์เก็บข้อมูลได้ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนการลงทุนของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากข่าวสารที่มีการเผยแพร่ และข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถ
วางแผนงาน โดยการรับงานประเภทอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความสม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ไม่ได้มีการให้บริการเพียงแค่ภาครัฐเท่าน้ัน ยังมีส่วนให้บริการสำหรับโครงการภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ อีกหลายประเภท เช่น การ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การวางโครงข่ายสายโทรคมนาคม ให้กับองค์กร หรือบริษัทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการซ่อม
บำรุงและรักษาโครงการต่างๆ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องมีการให้บริการอย่า งสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้า 
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1.4 ความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ของงานโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งอ้างอิง

จากอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงของงานท่ีทำเสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนงานท้ังหมด ซ่ึงโดยทั่วไปอัตราส่วนดังกล่าว
จะไม่สอดคล้องกับงวดการเรียกเก็บเงิน/ชำระเงินตามสัญญาซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็นงวดๆ ส่งผลให้เกิดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ หรือ 
Unbilled receivables (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและความเสี่ยงจากการที่จะ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าท่ีบริษัทฯ ได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม ประชุมร่วมกับลูกค้า รวมถึงการรายงานความคืบหน้าท้ัง
ในส่วนของขั้นตอนความสำเร็จของโครงการ การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถเก็บเงินได้
ตามสัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันที (ถ้ามี) นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจาก
ลูกค้าไม่ได้ หรือลูกค้ายกเลิกโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว รวมถึงบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้ดี ประกอบกับลูกค้าส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง และบริษัทฯ ก็เป็นผู้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างและติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด 
จึงมีความเป็นไปได้ต่ำท่ีลูกค้าจะไม่ชำระเงินตามสัญญา 
 

1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัทางธรุกิจและคู่แข่งรายใหม่ 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่อาจแบ่งได้ตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data 

Center และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 
 

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center : มีทั้งรูปแบบที่เป็นการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนขององค์กรใช้เป็นศูนย์ข้อมูล (Renovate 
Project) และแบบที่ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก (Greenfield Project) สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์ข้อมูล มีการ
ให้บริการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ในขณะที่การ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก จะมีการให้บริการที่มีความซับซ้อนมากและต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากต้องเริ่มจากการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ รับแรงสั่นสะเทือนต่างๆ ได้ รวมถึงต้องมีการออกแบบ
อาคาร การวางอุปกรณ์ต่างๆ การเชื่อมต่อระบบต่างๆ ในอาคารให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับการใช้งานและความเสถียรของการทำงาน
และข้อมูลซ่ึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ัน ผู้รับเหมาท่ีจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแบบดังกล่าวจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ 
และมีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Data Center ระดับ Tier 3  ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งใน
อุตสาหกรรมมีจำนวนคู่แข่งไม่มาก และผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นผู้รับเหมารายใหม่จะต้องมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และอาจต้องใช้เวลาในการ
สั่งสมประสบการณ์และผลงานให้เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในส่วนของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่
รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ต้องรักษาคุณภาพของงานให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงเป็นหน่ึงในผู้รับเหมาท่ีเป็นตัวเลือกท่ีดีใน
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง : เน่ืองจากการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นงานท่ีไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่จะมีปริมาณงานท่ีค่อนข้างมากสำหรับแต่ละโครงการ ผู้รับเหมางานดังกล่าว
ส่วนใหญ่จึงต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเพื่อดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมการทำงานของผู้รั บเหมารายย่อย เพื่อให้ได้งานที่มี
คุณภาพ ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรงเวลาท่ีกำหนด ดังน้ัน จุดแข็งของผู้รับเหมาสำหรับธุรกิจน้ีจึงเป็นการท่ีสามารถควบคุมและรักษา
ระดับคุณภาพงานท่ีส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานตรงกำหนดเวลา ซ่ึงบริษัทฯ มีจุดแข็ง
ดังกล่าว ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจน้ีได้   

นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลัก อาจเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจมาดำเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้าง
ผู้รับเหมาย่อยอย่างบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ในกรณีดั งกล่าวมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก 
เนื่องจากในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มีปริมาณมาก ผู้รับเหมาหลักต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยในการดำเนินการ 
และต้องมีวิศวกรคุมงานที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจไม่สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด และที่ผ่านมาผู้รับเห มาหลักไม่ได้เป็นผู้
ติดต่อกับผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงในการทำงาน จะเป็นผู้รับเหมาช่วงอย่างเช่น บริษัทฯ ที่ติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับ
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ผู้รับเหมารายย่อยแทน ดังน้ัน การท่ีผู้รับเหมาหลักจะมาเป็นผู้รับเหมาดำเนินการเองจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และท่ีผ่านมาก็ไม่เคย
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความยุ่งยากในการดำเนินการของผู้รับเหมาหลักมากกว่าที่จะว่าจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการอย่างเช่นท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน   

 

1.6 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้นทนุในการประกอบธุรกจิ 
ตามที่งานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึ่งสิ่งสำคัญในการดำเนินการ

และส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คือ การดูแลควบคุมต้นทุนในการดำเนินการแต่ละโครงการให้อยู่ในระดับที่ประเมินไว้ตั้งแต่
ตอนที่เสนอราคาให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักพิจารณา หากการควบคุมต้นทุนการดำเนินการสำหรับแต่ละโครงการไม่ได้เป็นไปตามท่ี
ประเมิน อาจทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในส่วนของต้นทุนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การประมาณการต้นทุน จนถึงการควบคุมต้นทุนระ หว่าง
ดำเนินการ ต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ค่าแรงว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งราคากลางสำหรับงานแต่ละประเภทท่ี
ดำเนินการเป็นประจำ เพื่อให้การจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อยมีมูลค่าการว่าจ้างที่อยู่ในกรอบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีวิศวกรผู้คุมงานแต่
ละโครงการ ท่ีจะทำหน้าท่ีดูแล ติดตามการทำงาน การส่งมอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมร่วมกับผู้รับเหมารายย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้หากมี
กรณีท่ีผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ถูกต้องและทันเวลา ทางบริษัทฯ จะรีบคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่มาทำงาน
ต่อได้ในทันที ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินการไม่บานปลาย และไม่ทำให้ผลกำไรของแต่ละโครงการได้รับผลกระทบ
มากนัก 

1.7 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาท่ีกำหนดตามสัญญา 
สัญญาว่าจ้างให้บริการแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ทำกับผู้ว่าจ้าง ส่วนใหญ่จะมีระบุข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าปรับกรณีท่ี

บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นค่าปรับรายวัน ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม
กำหนดเวลา บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับรายวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรของโครงการ
ดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ การกำหนดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นอัตราค่าปรับต่อค่าตอบแทนของแต่ละหนังสือ
สั่งงานหรือมูลค่าโครงการ ขึ้นกับประเภทของงานตามสัญญา ดังน้ันกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าสูง จะมีค่าปรับท่ีมีมูลค่าสูงตามไปด้วย 
สาเหตุท่ีอาจทำให้การส่งมอบงานล่าช้า ได้แก่ การมีผู้รับเหมารายย่อยไม่เพียงพอ มีการทิ้งงานของผู้รับเหมารายย่อย งานท่ีได้รับการส่ง
มอบจากผู้รับเหมารายย่อยมีคุณภาพไม่ตรงตามกำหนดทำให้ต้องมีการแก้ไข หรือเปล่ียนผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่มาทำแทน 

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้าอันเกิดจากการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย โดยบริษัทฯ 
มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละพื้นท่ีทำให้ในการว่าจ้างแต่ละครั้งมีผู้รับเหมารายย่อยพร้อมและเพียงพอท่ีจะทำงานให้
บริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยท่ีอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการประเมินคุณภาพงานของแต่ละรายเพื่อใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างสำหรับงานแต่ละประเภท นอกจากนี้ การทำงานในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะวางแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างรัดกุม และมีวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และประเมินการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดและ
สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของงานไม่สูงนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าทันท่วงที ส่งผลให้ท่ีผ่านมาไม่เคยมีกรณีท่ี
บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับอันเน่ืองมาจากความล่าช้าของการส่งมอบงาน 
  



 

72 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

2. ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผ ูถื้อหลกัทรพัย ์

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

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตมีคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลใน
การคัดค้านหรือไม่เห็นชอบสำหรับวาระท่ีใช้มติพิเศษ หรือเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมในการอนุมัติ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ  รวมท้ัง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท
ท้ังหมด 8 ท่าน และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการอิสระท้ังหมด เข้ามาทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการและเพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทำงาน
และมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ได้มาและจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย  

2.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนเนื่องจากปัจจัยหลายประการซึ่งบางปัจจัยเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิ จคล้ายคลึงกับบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึง ความแตกต่างของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กับผลประกอบท่ีคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์และ
นักลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเคราะห์ท่ีมีต่อหุ้นของบริษัทฯ 

 

ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจ 

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ลำดับ รายการ กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
    (ล้านบาท) 
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 
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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 
วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่า  
** (ในเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 มีการปรับลดค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท หลังจากน้ัน
ค่าเช่าตามเดิม) 

 
 

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 
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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 

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 
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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 - เง ินฝากประจำของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินต้นสูงสุดที ่ตกลงใช้เป็นหลักประกัน จำนวน  

50 ล้านบาท ท้ังนี้ยอดเงินในบัญชีดังกล่าวทุกขณะจะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีเบิกใช้ในแต่ละครั้ง 

เงื่อนไขที่สำคัญ เหตุให้ผิดนัดชำระหนี้เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือคณะผู้บริหารของผู้กู้ 

 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสำคัญ 
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รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์

ของกรรมการ และผ ูบ้ริหารประจ าปี 2563 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
จำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที ่

 31 ธ.ค.2562 

จำนวนหุ้นทีถ่ือ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2563 

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /(ลดลง) 
ปี 2563 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระกรรมการ
ตรวจสอบ 

1,500,000 1,500,000 - 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

2 นายศักดิ์บวร  พกุกะณะสุต 
กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

212,850,000 212,850,000 - 38.01 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

3 นายศรัณย์  สภุัคศรัณย์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2,720,000 2,925,000 205,000 0.52 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

7 นางสาวลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1,500,000 1,500,000 - 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

4 นายเมธา  โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ 21,450,000 21,450,000 - 3.83 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

5 นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย กรรมการ 1,000,000 1,000,000 - 0.18 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

6 นายวิเชียร  เจยีกเจิม กรรมการ 1,500,000 1,500,000 - 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   -   - 

8 นายเกษม  เตไชยา กรรมการ 1,500,000 1,500,000 - 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

9 นางสาววรางคณา  เตไชยา 
รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี
และการเงนิและเลขานกุารบริษัท 

750,000 750,000 - 0.13 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

10 นายปัญญภัทร สุขสาธ ุ
รองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

- - - - 

  คู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - - 

11 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ ์
รองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

- - - - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - -   

รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์

ของกรรมการ และผ ูบ้ริหารประจ าปี 2563 
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ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท 
 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
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 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (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 เอเอ็นเอส ออดิท 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. ขอ้มลูส ำคัญอื่น ๆ 

- ไม่มี  - 

http://www.infraset.co.th/
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถื้อห ุน้ 

 

1. จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 280,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 
560,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

2. ผูถื้อหุน้ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้างอิง ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

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 
 

3. กำรออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

- ไม่มี - 

4. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปัน่ผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหัก
เงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 
แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการ
บริหารงานของบริษัทฯ 
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โครงสรา้งองคก์ร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอ ำนาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษทั 
 

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ  
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ 

4. นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต กรรมการ  

5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ  

6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ  

7. นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 

8. นายเกษม เตไชยา กรรมการ 
 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผ ูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต หรือ นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล หรือ 
นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการสองคนในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
 
 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
โครงสรา้งการจดัการ  

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จำนวน 3 ท่านดังน้ี 

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

โดยมี นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี นางสาววรางคณา เตไชยา  
ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังน้ี 
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 เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
         2 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 
ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ผ ูบ้ริหาร 

ผู้บริหารมี 6 ท่าน ดังน้ี 
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 



82 
  รายงานประจ าปี 2563 

บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ตารางการประชมุ 

ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 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 89 

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 เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  
 

 

การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผ ูบ้ริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท: ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมระหว่างกันตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ท้ังนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ท้ังท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2563 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ: ได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือ
ถึงข้อมูลท่ีมีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงาน ทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมท้ัง
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานท่ีเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบ
บัญช ีท้ังนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 
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บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหารปี 2563 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 รายละเอียด
ดังน้ี 

- 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  
 

 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 ได้รับค่าตอบแทนรวมท้ังสิ้น 1,018,000 บาท และ 678,500 บาท ตามลำดับ 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกรวมถึงผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม2563 ได้มีมติให้ปรับลดอัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยลง 50% (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการบริหาร) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 

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

ชื่อ-นามสกุล 
ค่าบ าเหน็จกรรมการ 

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 ของกำไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 

ค่าตอบแทนผ ูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี ่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนของผู ้บริหารและพนักงาน รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น โบนัส และค่าบำเหน็จ โดยอ้างอิงจากผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของผู้บริหารแต่ละท่าน 

นอกจากนี้ในระเบียบอำนาจอนุมัติได้ระบุไว้ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน จะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเอกฉันท์
เห็นชอบวิธีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการและ
ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

ในปี 2561 - ปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนเงิน 27.84 ล้านบาท, จำนวน 21.52 ล้านบาท และ 21.70 
ล้านบาท ตามลำดับ ท้ังนี้ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น) 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 
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บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ   
- ไม่มี - 

• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
- ไม่มี -  
 

เลขานกุารบริษทั 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั ้ง นางสาววรางคณา เตไชยา เป็นเลขานุการบริษัท เพื ่อช่วยดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู ้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้าน
การกำกับดูแลกิจการ 

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

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมท้ังบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น 
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและ

ข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสำคัญแก่
กรรมการทราบ 

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
ทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ดำเนินการอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

บคุลากร 

จำนวนบุคลากรของบริษัทในปี 2561, ปี 2562 และ ปี 2563 ซ่ึงแยกตามสายงานได้ดังนี้ 
 

1.1 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
- ไม่มี - 

1.2 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 
 

1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ  
- ไม่มี - 

  

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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คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ  
ท่ีเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

 

โครงสรา้งการจดัการของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน)  

ประกอบดว้ย คณะกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 

 

• คณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวน 3  คณะ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหาร 
 

• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานของบริษัท จำนวน  2 คณะ ได้แก่ 
1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
2. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และรับผิดชอบต่อสังคม  

 
 

 

 

  

 

คณะกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 
คณะทำงาน 

กำกับดูแลกิจการและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

คณะทำงาน 
บริหารความเสียง 

 

คณะกรรมการบริษัท 
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องค์ประกอบ  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่น
ของผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอื่น รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด 
และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน มีการ
พิจารณาประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

• กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลา
อย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้  

• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด 

• สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ท้ังนี้กรรมการท่ีออกตามวาระ สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปทีี่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตำแหน่ง 
• ศาลมีคำสั่งให้ออก 
 

  

คณะกรรมการบริษทั 
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กรรมการบริษัทคนใด ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นในลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคนหน่ึงซ่ึงมี
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่เข้ามาแทน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัท ; 
2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณาความ
เหมาะสมตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 

3. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มี การ
ติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ งบประมาณในการ
ลงทุน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สามารถ
แข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็นคุณต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

6. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน กำหนดระดับอำนาจดำเนินการ มีอำนาจในการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกำหนด
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้การมอบอำนาจตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
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7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และให้
มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสมปีละ 1 ครั้ง 

8. กำกับและดูแลการบริหารจัดการ และการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ข้อกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสำคัญ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

9. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกร รมการบริษัท 
กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาและพร้อมจะคัดค้านการกระทำของ
กรรมการอื่น หรือฝ่ายจัดการในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

10. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ ่งได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำนึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการเป็นประจำทุกปี 

11. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบตัิท่ี
เกี่ยวข้อง 

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำนาจหน้าท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งน้ีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซ่ึ งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และ
กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า 

2. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม 

3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

4. กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดนโยบาย
บริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู ้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ ่มพิจารณาใน  
วาระน้ัน ๆ 
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6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญ  
อื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยน้ัน 

7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการบริษัทฯ 
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

9. กรรมการบริษัทฯ คนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
เพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือก
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมตรวจสอบท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

• เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลทำ
ให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบต้องเป็น
กรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 

 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม  

• มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ โดยบริษัทฯ ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว
และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดว้ย 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก  

1) ความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
2) ความเหมาะสมในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน 
3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะพิจารณาร่วมกับผู ้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที ่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(ซ) รายอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีจำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามความ
จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจำเป็นดว้ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุม
เพิ่มได้ตามความจำเป็นและองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในวาระการประชุมน้ันๆ 
เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
เลือกจากกรรรมการจำนวนหน่ึงของบริษัทฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ 

 
วาระการดำรงตำแหน่ง   

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

• การแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือก
กรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก 1) ความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัท ; 
2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน และ 3) พิจารณ าความ
เหมาะสมตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีตำแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณี
อื่นๆ 

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ  

5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
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6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ท่ีจะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ท่ีถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอน
ถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่าน้ีจัดทำขึ้น 

7. สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

การประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังน้ี 
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำ
หน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 

 

 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรรมการและผู้บริหารจำนวนหน่ึงของบริษัท
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  

วาระการดำรงตำแหน่ง 

• กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรง
ตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี 

• กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษั ทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบหรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหาร 
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5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อำนาจอนุมัติดำเนินการ 

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

การประชุม 

1. คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมกำหนดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

 
 

 

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธแ์ละ
แผนการทางธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมท่ีกรรมการ
ผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ  ที่ไม่เป็นการผูกพัน
ทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง 

6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท  

8. พิจารณาการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ 

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 

10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 

11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมคราวถัดไป 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 
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12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษั ทได้เคยมีมติ
อนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมภิบาลในการทำ
ธุรกิจ 

14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพ่ือเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม 

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ  

16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซ้ือขายสินค้าหรือบริการด้วยราคาตลาด การคิด
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าท่ัวไป เป็นต้น  

17. อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร 

18. ดำเนินกิจการงานด้านอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการอนุมัติ
เรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ 
และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำคัญของบริษัทฯ แล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว 

19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้  และ/หรือให้เป็น
ตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั ่งที ่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั ้งนี ้ การมอบหมายอำนาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ี
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไมพ่ึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริษัทฯ ควรได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO มาเป็นแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการสาย
งาน/ฝ่าย/แผนกต่างๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงหัวหน้างานและพนักงานของบริษัทฯ  

  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
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บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

• มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร สนับสนุน ส่งเสริมให้มีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
• กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามกีาร

จัดการความเสี่ยงขององค์กรท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
• ติดตามการทำงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
• สนับสนุนให้มีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความ

เสี่ยงได้รับการปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร 
 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้ 

• จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
• ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  
• ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง  
• ประเมินและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง  
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

 
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการ
แผนกบุคคลและธุรการ เจ้าหน้าท่ีแผนกการตลาด และเจ้าหน้าท่ีแผนกจัดซ้ือ เป็นสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยตำแหน่ง พร้อมท้ังคัดเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าท่ีเป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

• กำหนดทิศทางและมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงได้ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันเพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และสร้างเสริมความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท 

• พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับ
รอบปีน้ันๆ 
 

บริษัทฯ คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายท่ีกำหนด
และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี เพื ่อนำเสนอต่อ ผู ้บริหาร 
คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุ กปี
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

  

คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผ ูจ้ดัการ 
 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็น
การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ังช่วยให้คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา พร้อมกับนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและรายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบประเมิน
คณะกรรมการบริษัท, แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ, แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยน้ันสรุปได้ ดังน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
รายบุคคล (ร้อยละ) 

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

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผ ูจ้ดัการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาใน
หัวข้อเกี ่ยวกับ ความเป็นผู ้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสำพันธ์กับ
คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว ตามแนวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมิน ซึ ่งผลการประเมินจะนำไปพิจารณาเพื่อกำ หนด
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2563  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
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แผนพฒันากรรมการ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation 
Program (DAP) หล ักส ูตร Directors Certification Program (DCP) หล ักส ูตร Audit Committee Program (ACP) เป ็นต ้น ซ่ึง
กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง 
กรรมการทา่นน้ันก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทำงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับ
ฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนาให้กรรมการ ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ นโยบายส่งเสริมให้
กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพิ่มเติม และในส่วนที่ยังขาดอยู่ หรือ
ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้ำนการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้นคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น ในปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู ้ในการทำหน้าท่ี
กรรมการอย่างสม่ำเสมอ 

 
โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา มีกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้จำนวน 2 ท่าน ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม / สถาบัน (ปี 2563) 

1.  นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCot) รุ่นท่ี 13/2563 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

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

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
รับทราบถึงบทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผ ูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

บริษัทฯ มนีโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงาน
ท่ีสำคัญขององค์กรในอนาคต โดยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการองค์กร ท้ังนี้ เริ่มจากตำแหน่งงานระดับบริหารก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และความ
พร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดำรงตำแหน่งงานท่ีสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่ง

ต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 
ตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารท่ีสำคัญ 2 

ตำแหน่งงาน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยสรุปดังนี้ 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษัท วางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงาน

โดยรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์ (Visioning) การจัดองค์กร (Organizing) การให้อำนาจแก่ผู้อื่น 

(Empowering others) ความสามารถในการจ ูงใจ (The ability to motivate others) ความสามารถในการสร ้างเคร ือข ่ าย 
(Networking and partnership) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน (Sustainable development organization) 

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ : เพื่อให้บริษัทจัดทำและนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานการเงิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.  และบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน วางแผนงบประมาณและการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
บริษัทกำหนด 

คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ (Analytical and systematic thinking) 
ความสามารถในการสร้างทีม (The ability to build teamwork) ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management)  
ทักษะการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (Conflict management and negotiation skill) และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  
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การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม  

และกิจการรว่มคา้ 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย/บริษัท
ร่วม/กิจการร่วมค้า รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ท่ี
กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัท 

2. หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือ
ดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องแจ้งมายังฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ ในทันทีท่ีทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

3. กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ 
ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม รวมท้ังเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการท่ีจำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้จะกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้ามีการพัฒนา
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้า น
การค้าและทางด้านกฎหมาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า โดยสรุปนโยบาย
สำคัญได้ดังนี ้
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นโยบายการใชข้อ้มลูภายในโดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั  

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมท้ัง
การเข้าทำนิติกรรมการอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยให้บุคคลต่างๆ 
ข้างต้นนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อ
นำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง 

5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่ วย
กรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ซ่ึง
หมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนและจนถึงวันที่งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปี 
เปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

7. บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไป
เปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก 
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 
 

แนวทางปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มลูภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาด
หลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลงาน แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ ของบริษัท การปกป้อง
ข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของ
บุคลากรทุกคน 

บุคลากรทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และ
เพือ่ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

ข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเท่าน้ัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมท้ังรับผิดชอบงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็น
สารสนเทศ แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่ 
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แนวทางปฏิบติัในการใชข้อ้มลูภายใน 

เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียหลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริษัท ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนท่ีได้รับทราบ
หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทน้ัน แต่หากจะทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้
เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย์ในการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายแล้ว ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์น้ัน โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริษัทจึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังน้ี 

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าท่ีจะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงาน
ของบริษัทตามความจำเป็นเท่าท่ีต้องทราบเท่าน้ัน และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับและมีข้อจำกัด
ในการนำไปใช ้

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ 
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดย

เคร่งครัด 
 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความร ูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงาน

การเงิน 

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทำ
หน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังน้ี 

 
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 

 
 

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 คอนโซลิเดชั่น จำกัด 

2556 – 2558 ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญช ี
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ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี 

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บัญชี โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 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 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

การควบคมุภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในจึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังในด้าน
การเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway 
Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลในด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอ บไปด้วย
หัวหน้าสายงานในแต่ละหน่วยงาน ทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงคณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึง
รายงานและติดตามผลให้ผู้บริหารทราบ และนำไปถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร 

เพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

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

ชัดเจน 
1.2 การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจน ตลอดจนการดูแลกิจการให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
1.3 การจัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวทางก าร

ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือละเว้นในการปฏิบัติงาน 
1.4 การจัดทำข้อพึงปฏิบัติที ่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และของพนักงาน เพื่อให้

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

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนท่ีไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

จะก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงาน และจัดให้มีการควบคุมความ
เสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

การตรวจสอบภายในของบริษัท จะเน้นตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยทำการประเมินความเสี่ยง
ของงานและคัดเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงสูงนำมาวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
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3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (Management Control) 
บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเน้น

กิจกรรมการควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอำนาจอนุมัติ ฯลฯ เป็นต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องให้
ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีออกเป็นคำสั่งหรือประกาศโดยเคร่งครัด 

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (information & Communication) 
4.1 บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็นอย่างเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ ซ่ึงต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน 

เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน 
4.2 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ งาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) 
บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ประเมินอิสระ ซ่ึง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมตรวจสอบและฝ่ายบริหารของ
บริษัท หากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานั้นอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางท่ี
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรัดกุดท่ีเพียงพอ 

เพื ่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้ว่าจ้าง บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด  
ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2563 และบริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวผสุวดี  บุบผา ทำ
หน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 และเสนอ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ 
ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้จัด
ให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
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บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  2563 โดยมี
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายในดังน้ี 

การตรวจสอบภายในปี 2563 รายการตรวจสอบภายในปี 2563 

1. การตรวจสอบครั้งท่ี 1/2563 • ระบบงานบริหารโครงการ 

• การประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
2. การตรวจสอบครั้งท่ี 2/2563 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. การตรวจสอบครั้งท่ี 3/2563 • ระบบงานจัดซ้ือและจัดจ้าง 
4. การตรวจสอบครั้งท่ี 4/2563 • การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

- การประเมินสภาพแวดล้อม 

- การประเมินความเสี่ยง 

- กิจกรรมการควบคุม 

- สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ระบบการติดตาม 

• ระบบงานขายและการตลาด 

- การขึ้นทะเบียนลูกค้ารายใหม่และการพิจารณาเครดิต 

- ตารางอำนาจอนุมัต ิ

- การประมาณการต้นทุนโครงการ 

- ลำดับการอนุมัติเอกสาร 

- การจ่าย Incentive 

- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

- เว็บไซต์บริษัท 
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนำหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน การ
ดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธรุกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมบริษัทจะทบทวนหลักการปฏิบัติเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ท่ี
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ 
G20/OECD สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ซ่ึงประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังน้ี 
หมวดท่ี 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 
หมวดท่ี 2. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หมวดท่ี 3.  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล 
หมวดท่ี 4.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หมวดท่ี 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ   
หมวดท่ี 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หมวดท่ี 7. รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
หมวดท่ี 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

นโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร 

Option 1 
 

สำหรับปี 2563 บริษัทได้รับผล
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ในระดับ 
“ดี” (3 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน 692 บริษัท 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Option 3 

        นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

และ  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีบริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์  

www.infraset.co.th   ภายใต้หัวข้อ 

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” 
 

Option 2 

      การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้
ถ ือหุ ้นประจำปี 2563 จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนอยู่ที่
ร้อยละ 98 

 

http://www.infraset.co.th/
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• คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน, การ
จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการดำเนินงาน   

• มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีแสดงถึงแนวทางการดำเนินงานให้สามารถแข่ง ขันและมีผลประกอบการ
ที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงทบทวนนโยบายเป็นประจำ 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อองค์กร รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นสำคัญ 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และกำหนดขอบเขตมอบหมายหน้าท่ี
และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ อย่างชั ดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี 
เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลาท่ีกำหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หรือแผนงานประจำปี
ดังกล่าว สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส และความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้รับทราบท่ัวท้ังองค์กร 
  

มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 5 ปี 

 

วิสัยทัศน์ : 

มีพันธกิจต่อผู ้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ ( stakeholder) ทุกภาคส่วน 
กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที ่ด ีให้แก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ ่มเททำในสิ ่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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• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย
จะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ จำนวนและ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

• มีการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ในรายงาน
ประจำปีและบน website ของบริษัทฯ ด้วย 

• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
โดยระบุในกฎบัตรและแจ้งให้กรรมการทุกคนรับทราบ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม และกำหนดจำนวนการเข้าร่วมประชุม เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

• จัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า  

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างน้อย
ปีละครั้ง  

• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

• ให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น 
สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ และควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

 

 

• คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอด
ตำแหน่งท่ีสำคัญของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
โดยประมาณ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน 

หมวดที่  3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
 

หมวดที่  4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
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• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู ้ถ ือหุ ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที ่ของ
คณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ จะจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ี
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น 

 

  

 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันท้ังต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

 
 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมี

ผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับผลตอบแทนท่ีดี 

พนักงาน : บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพ
ในการ ปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรม ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดรับฟัง
ความคิดเห็น จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และ
กระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของ
บริการ และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการ 

คู่ค้า : บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเงื ่อนไขต่าง ๆ ที ่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการติดตาม 
ประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ี
สามารถสร้าง ประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดการดูแลให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง : บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  

หมวดที่  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้
บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบ
บัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ ท้ังนี้ ขอบเขต
อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดูแลด้าน
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และ
การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทควรกำกับ
ดูแลให้มีการจัดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

• บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่ง
การให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ท้ังนี้ การปฏิบัติในส่วนของ
การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 
 
 

• คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าท่ีรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอในการ
ดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ  

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท 
โดยฝ่ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง  

• ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมี
แผนในการแก้ปัญหาท่ีผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคำนึงถึงเจ้าหน้ีและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สีย 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับ
สากล ซ่ึงอาจเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล
ทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น  

หมวดที่  6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 

หมวดที่  7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
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• คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้ ความสำคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 

 

 
 

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม  บริษัทฯ จะ
กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการ  

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และกรรมการทุกคนและ
ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม  

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ ธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 
ท้ังนี้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 

1. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2. สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร 
ในปี 2563 บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญของบริษัทอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล รวมท้ังละเว้น การ
กระทำการใดๆ ท่ีเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

• ปี 2563 บริษัทไดด้ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป ตามช่องทางท่ีกฎหมาย และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
และสำหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก 

  

หมวดที่  8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
 

http://www.infraset.co.th/
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• บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้
ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นตลอดท้ังปีดังน้ี 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2563 จำนวนครั้ง 
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 11 
การให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน  (Meet the press) 12 
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 3 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (SET Opportunity Day) 1 
กิจกรรมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) 1 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การจัดและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

• คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น โดยทำหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่า
เป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย  หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้
สิทธิของตน ท้ังสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญต่อบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระ
สำคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล  
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดย
ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มี
การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้ และ
กำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในกิจการท่ีมีขนาดเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

• คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  
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ท้ังนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปน้ี 
 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปบีัญชี
ของบริษัท และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ ่งเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้ถ ือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย อีกท้ังยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

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

บริษัทฯ ซ่ึงเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ตระหนักและ
ห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 โดยบริษัทฯ ได้มีการแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยจำกัด
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เปิด
ช่องทางให้มีการส่งคำถามล่วงหน้า รวมท้ังมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เช่น 
การกรอกแบบสอบถามคัดกรองโรคโควิด  COVID-19 เว้นระยะห่าง 1 เมตรในจุดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องผ่านการ
คัดกรองเข้าบริเวณสถานท่ีจัดประชุม รวมท้ังงดบริการแจกอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เป็นต้น 

 

 หมายเหตุ * เล่ือนจากกำหนดการประชุมเดิมวันที่ 22 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโดโรนา 2019 
 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 
2563 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติกำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิ 
(Record Date) ในการประชุม และชื่อระเบียบวาระการประชุมในวันเดียวกันซึ่งคิดเป็นระยะเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 
เดือนก่อนวันประชุม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ออกไป และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิม 22 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และกำหนดวัน กำหนด
สิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯมีระยะเวลาท่ีสั้นกว่าปกติ จากเดิมเคยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนการประชุม แต่ในการประชุมครั้งใหม่น้ันบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมดังน้ี 

• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นการล่วงหน้า 16 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายัง
บริษัทล่วงหน้า รวมท้ังได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีท่ีไม่สามารถ
มาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมู ล (Set Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด  
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• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือข้อมูลอื่นท่ีสำคัญของบริษัท ในระหว่างวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้
กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการประกาศผ่านทาง
ระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด 

• บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถื อหุ้นไทย และฉบับ
แปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 
2563 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 16 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสาร
และหลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบ
ตามสมควร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวใน
หนังสือพิมพ์รายวันสายกลาง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง 1 และ 2 มิถุนายน 2563 ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุม 

• บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
บริษัทจะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุมวันประชุมผู้ถือหุ้น 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสำนักงาน
ใหญ่ของบริษัท สถานท่ีสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมท่ีเหมาะสม 
มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 415,495,115 หรือร้อยละ 
74.21 ของหุ้นท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ่มวาระในท่ีประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 
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• บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
หนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ ลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำพร้อมท้ังมี
การจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 

• บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ผู้อื ่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะนั ้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี ้ บริษัทได้เสนอชื ่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่   
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช,นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นแล้ว 

• คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
สูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษาทางการเงิน ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ปี 2563 มีจำนวนกรรมการ
บริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  

• ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี 
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

• ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีนับคะแนน และการประมวลผลด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ 

• บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่ อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้ง
กรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมท้ังได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง 
ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานในท่ีประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมท้ัง
ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น
ที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

 

 

 

 

 

• ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลา
สำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็น คำถาม 
คำตอบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม 

• ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้ อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน ในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระ ถัดไป
ก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

• บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน ในท่ีประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้ 
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ภายหลังการประชุม 
• เลขานุการบริษัทบันทึกมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียง ในแต่

ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงอย่างดีท่ีผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

• บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

• เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องโดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอน
และวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปรายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในท่ี
ประชุมมีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุม
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมท้ัง
เผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้ง ดำเนินการนำส่งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
(รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยนื) 

      INTEGRIYT 
NON 

STOPSERVICE 
EDUCATION TEAM SPIRIT SUCCESS INSET 
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ระบุประเด็นสำคัญ 

 

กรอบการพัฒนา 

ความยั่งยืน 

 

ประเด็นสำคัญ 

ด้านความยั่งยืน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใน ภายนอก 

พนักงาน ผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ลงทุน 

ลูกค้า คู่ค้า สังคม 

การบริหารจัดการองค์กร 
อย่างยั่งยืน 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
มีจริยธรรมธุรกิจ 

     

ระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

     

การบริหารห่วงโซ่คุณค่า ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ      

การตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

     

การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อ ลูกค้า 
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่า
เทียม 

     

การพัฒนาและการดูแล
พนักงาน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน      

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน 

     

ความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยใน
การทำงาน 

     

การดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม      

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า      

  

ทวนสอบประเด็น
สำคัญ 

 

ระบุประเด็น 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดลำดับความสำคัญ 

 

1 2 

3 4 

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 
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การจัดลำดับความสำคัญ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องลง
ในรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 

ทวนสอบประเด็นสำคัญ 
บริษัทฯ มีการทบทวนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อความมั่นใจในข้อมูลและสามารถนำไปใช้ระบุประเด็นความยั่งยืนท่ีสำคัญในครั้งต่อๆ 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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กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

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  

 

กำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ัปชัน่ 

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

กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

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

กำรปฏิบัติตอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

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

การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมธุรกิจ 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม

และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั ่งยืน

ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันเพื่อให้

การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการ

บร ิษ ัทจ ึงกำหนดนโยบายความร ับผ ิ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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ควำมรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ 
ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจที ่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู ่ค้าอย่างเป็นธรรม โดย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที ่เป็นธรรม เชื่อถือได้  ภายใต้
รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตาม
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 

ควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

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 ่เป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได ้

จำกกำรด ำเนนิงำนที่มีควำมรับผิดชอบตอ่

สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

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 

กำรด ำเนนิงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดย

กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะทำงาน

กำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 

คนทำหน้าที ่เป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ

รับผิดชอบต่อสังคม 

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 

  



123 
  รายงานประจ าปี 2563 

บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

กำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั 

กำรคอรร์ัปชัน่ 

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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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ  
(Stakeholder Engagement) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสั มพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถต อบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 

  

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
สิ่งแวดลอ้ม 

 
  

• 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 รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 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 

 

นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร
โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
เช่น Job Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตใน
องค์กรแบบก้าวกระโดด เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีบริษัทฯ 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 

 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกพ่นักงาน 

  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

พนักงานทั้งปี 

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 ีการ ใช้เครื ่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู ้ประสบอัคคีภัย  
ดังนั้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงทางบริษัท
จึงได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 
2563 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 25 กันยายน 2563 

 
 
 
 

ทั้งน้ีเนื ่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน โดยมี
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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กำรดแูลสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเกษม เตไชยา 
กรรมการบริษัท ร่วมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วม
บริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่
เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อ
โลหิตที่ปลอดภัยแด่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือด
ต่อไป  เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 
 

 

หลังจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

โดยเข้าร่วม ในโครงการ “THE GIVER” ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ เมื่อวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2563 แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง แต่จาก

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู ้บริจาคโลหิตลดน้อยลงอย่างมาก 

ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ

เป็นสำคัญ 
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กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเร ื ่องของ
สิ ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื ่อปลูกจิตสำนึกและให้
ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้
พลังงาน เป็นการกระตุ ้นให ้เก ิดความตื ่นต ัวในการให้
ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ การ
อนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำนึกในการ
หวงแหน ป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
มากที่สุด 
 
 

 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น 

การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ

ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องทำงาน

เป็นเวลานาน การเดินขึ้น-ลง บันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกัน

ในทางเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิง

ตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลงแต่ช่วยในการ

ปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำ  
 
 

 

กิจกรรมบริษัท 
บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ภายในองค์กร ส่งเสริมการ

ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ให ้เก ิดการประสานงานและการทำงานร ่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ รอยัล ฮิลล์ 

กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 
 
 

 

REDUCE 

REUSE RECYCLE 

การนำเศษขยะต่างๆมา
ผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อ
นำกลับมาใช้ใหม ่

 

การนำสิ่งของท่ีใช้แล้วกลับมา
ใช้งานอีกเพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

การลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย 
ประหยัด พอเพียง และเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

 

 

Team 

Work 

INSET 
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รายการระหว่างกนั 
ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงมีข้อมูลโดยสรุปได้ดังนี้ 
 
1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลกัษณะความสัมพนัธ ์
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อย 38.01 
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2. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

2.1  รายการให้เช่าท่ีดินและอาคารสำนักงาน 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563  

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  
 

(1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 
ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  
 
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับ 
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต เพื่อใช้เป็นสำนักงาน
ฝ่ายช่างบริการ โดยปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็น
สำนักงานสาขาของบริษัทฯ แล้ว  
 
รายละเอียดอาคาร 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 73,75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี : 300 ตารางวา 
 
อัตราค่าเช่า : 180,000 บาทต่อเดือน (ชำระทุกเดือน) 
ระยะเวลาให้เช่า : 3 ปี (2 มกราคม 2562 –  
1 มกราคม 2565) เน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส covid-19 ผู้ให้เช่าตกลงลด
ราคาค่าเช่าเป็น 30,000 บาทต่อเดือน สำหรับค่า
เช่าเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 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 บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด 
ประเมินราคาตลาดของค่าเช่าของอาคารสำนักงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าเช่าของ
อาคารสำนักงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกัน พบว่าค่าเช่า
อาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ทำสัญญากับ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต มีมูลค่าเท่ากับ
ราคาตลาด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบการเข้าทำสัญญาเช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและกำหนดราคาค่าเช่าจากกรรมการผู้จัดการดังกล่าว เพราะ
เห็นสมควรว่าการเช่าอาคารสำนักงานมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการรองรับการ
ขยายธุรกิจและบุคคลากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่าเช่าสำนักงานดังกล่าวเป็นราคาตลาด 
สามารถเทียบเคียงได้กับอาคารสำนักงานใกล้เคียง  
 

ทั ้งนี ้ ในอนาคตหากมีการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าว บริษัทฯ จะ
ดำเนินการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่กำหนด และ/หรือปฎิบัติให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหตุ: ปี 2563 บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปีใน
การคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า เพื่อบันทึกค่าเช่าเป็น
สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
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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 เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถของ
บริษัทฯ  
 
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 และราคา
ค่าเช่าเป็นราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นท่ีใกล้เคียง  
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่างบริษัทฯ

กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการการทำการทำรายการระหว่างกัน 
โดยมีหลักการท่ีสำคัญดังต่อไปน้ี 

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายการระหว่างกันกับบริษัทฯที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการน้ัน
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์การวัดขนาดรายการ อำนาจ
ดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้างอิงประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน  

4. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต  
ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ 

ให้เป็นไปตามลักษณะรายการธุรกิจปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับรายการ
ประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯกระทำกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ  และ
ราคาท่ีใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด  ในกรณีท่ีไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาสำหรับการทำ
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้น   
แต่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว  และจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 

 
 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการ
บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย(ถ้ามี) และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร่งครัด  
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รายงานความรบัผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน  

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลโดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานรายงานทางการเงิน  ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญอันได้ปราก ฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับน้ี 
 

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระคือ  บริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนท่ัวไป โดยในการ
ตรวจสอบน้ัน ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
  

(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) 
ประธานกรรมการบริษัท 

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต) 
กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 
2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคควา มรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 
 

ความเสี่ยง 
บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม ประมาณการต้นทุนบริการและสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ
ข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาจากการให้บริการ
ดังกล่าว เป็นความเสี ่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้บริการติดตั ้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ที่บริษัทฯรับรู ้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที ่มีสาระสำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และ
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จของการ
ให้บริการตามสัญญาและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา 
 
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณ
การและการปรับเปลี่ยนต้นทุนบริการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากสัญญา โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทออกแบบไว้  
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นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาท่ีสำคัญและสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อ 

- อ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ 

- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
และประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทใช้ ในการประเมินขั้น
ความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการท่ี
เกิดขึ้น และเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตของผู้บริหารโครงการดังกล่าวกับต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
ความสามารถในการประมาณการต้นทุนโครงการของผู้บริหารโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบ
รายการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกร/ผู ้ควบคุมโครงการของบริษัทกับขั้น
ความสำเร็จของงานท่ีเกิดจากต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

- ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละ
องค์ประกอบท่ีสำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ  

- ทดสอบการคำนวณขั้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนการให้บริการท่ีเกิดขึ้นจริง  

- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึก
รายการดังกล่าว  

- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจำปีน้ัน ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ 
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลต่องบการเงิน  
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 

ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื ่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที ่เหมาะสม  
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง  
มีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื ่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน  
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน
ไว้ ประเดน็ท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปี
ปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 

 
(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  
กรุงเทพฯ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

 

 
 
 
 
 
  

            หน่วย : บาท 

        หมายเหต ุ
 

2563 
 

2562 
 

2561 

สินทรัพย์ 
       

สินทรัพย์หมุนเวียน 
       

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 
 

110,849,519.51 
 

223,048,227.90 
 

174,138,721.18 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 8, 28 

 
485,043,634.29 

 
169,477,990.84 

 
50,024,831.19 

  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 9.1, 28 
 

497,885,559.22 
 

259,467,035.37 
 

285,130,020.83 

  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ 10 
 

80,074,086.54 
 

250,833,424.34 
 

- 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
  

1,173,852,799.56 
 

902,826,678.45 
 

509,293,573.20 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
       

  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 27.2 
 

51,407,066.64 
 

50,906,670.14 
 

35,567,277.76 
  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวยีน 

  
852,902.70 

 
- 

 
- 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 11, 27.2 
 

86,294,723.48 
 

82,950,442.82 
 

52,449,193.86 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ 6, 12 

 
10,706,897.35 

 
- 

 
- 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 13 
 

597,367.56 
 

829,783.64 
 

953,330.47 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 

 
1,712,148.29 

 
3,110,177.60 

 
2,588,987.60 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6 
 

6,515,497.59 
 

4,008,941.86 
 

5,880,604.68 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

  
158,086,603.61 

 
141,806,016.06 

 
97,439,394.37 

รวมสินทรัพย ์
  

1,331,939,403.17 
 

1,044,632,694.51 
 

606,732,967.57 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
            หน่วย : บาท 

        หมายเหต ุ   2563 
 

2562 
 

2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

หนี้สินหมุนเวียน 
       

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 15 
 

439,533,706.39  
 

179,117,609.66  
 

189,452,790.16  
  หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 9.2, 28 

 
9,966,459.82  

 
24,763,321.11  

 
6,828,941.01  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  

     

    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 16 
 

8,970,628.21  
 

8,579,448.68  
 

7,827,076.20  
  หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6, 17 

 
3,848,646.33  

 
- 

 
- 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
  

2,867,469.88  
 

- 
 

2,536,690.42  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
  

465,186,910.63  
 

 212,460,379.45  
 

206,645,497.79  
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

       

  เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
  

8,312,426.19  
 

 23,400,606.18  
 

 437,148.27  
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16 

 
3,880,907.13  

 
12,907,842.81  

 
27,989,294.19  

  หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ 6, 17 
 

7,214,374.75  
 

- 
 

- 
  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสำหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 

 
8,203,125.00  

 
15,550,888.00  

 
12,437,038.00  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
  

27,610,833.07  
 

 51,859,336.99  
 

40,863,480.46  
รวมหนี้สิน 

  
492,797,743.70  

 
264,319,716.44  

 
247,508,978.25  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

  ทุนเรือนหุ้น 19 
     

    
    ทุนจดทะเบียน 

       

      หุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
(ปี 2561 : หุ้นสามัญ 2,070,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) 

  
 

280,000,000.00  

 
 

280,000,000.00  

 
 

207,000,000.00  
    ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแลว้ 

       

      หุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
(ปี 2561 : หุ้นสามัญ 2,070,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) 

  
 

280,000,000.00  

 
 

280,000,000.00  

 
 

207,000,000.00  
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

  
370,596,731.62  

 
370,596,731.62  

 
63,000,000.00  

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  

6,430,993.00  
 

6,430,993.00  
 

6,430,993.00  
  กำไรสะสม 

       

    จัดสรรแล้ว 
       

      สำรองตามกฎหมาย 20 
 

28,000,000.00  
 

26,706,060.37  
 

13,000,000.00  
    ยังไม่ได้จัดสรร 

  
154,113,934.85  

 
96,579,193.08  

 
69,792,996.32  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

839,141,659.47  
 

780,312,978.07  
 

359,223,989.32  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
1,331,939,403.17  

 
1,044,632,694.51  

 
606,732,967.57  
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปีท่ีสิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
            หน่วย : บาท 

        หมายเหต ุ   2563 
 

2562 
 

2561 

        3, 6, 22, 23 
      

รายได้จากการให้บริการ 
  

1,500,950,102.07  
 

1,216,612,337.22  
 

1,000,582,270.45  
ต้นทุนการให้บริการ 

  
(1,267,708,601.60) 

 
(1,003,821,932.65) 

 
(826,163,600.93)  

กำไรขั้นต้น 
  

233,241,500.47  
 

212,790,404.57  
 

174,418,669.52  

รายได้อื่น 
  

3,119,990.61  
 

3,353,443.42  
 

6,546,477.01  
ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย 

  
(9,923,553.10) 

 
(9,936,778.83) 

 
(4,155,950.06)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  

(56,005,104.69) 
 

(57,551,609.68) 
 

(56,319,491.48)  
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 

  
170,432,833.29  

 
148,655,459.48  

 
120,489,704.99  

ต้นทุนทางการเงิน 
  

(1,044,442.19) 
 

(1,270,921.10) 
 

(596,370.39) 
กำไรก่อนภาษีเงินได ้

  
169,388,391.10  

 
147,384,538.38  

 
119,893,334.60  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 
 

(33,897,884.98) 
 

(27,263,331.06) 
 

(25,336,741.06) 
กำไรสุทธิสำหรบัป ี

  
135,490,506.12  

 
120,121,207.32  

 
94,556,593.54  

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
       

รายการทีจ่ะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ 
       

  เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
       

    กำไรจากการประมาณการ 
       

      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั - 
สุทธิจากภาษีเงินได้ 

  
 

9,013,585.60  

 
 
- 

 
 

(1,462,639.20) 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป ี

  
144,504,091.72  

 
120,121,207.32  

 
93,093,954.34  

        
       

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
  

0.24 
 

0.27 
 

0.27 

    
       

จำนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ำหนัก (หุน้) 
  

560,000,000.00  
 

450,400,000.00  
 

345,827,398.00  
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผ ูถื้อห ุน้ 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปีท่ีสิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปีท่ีสิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
            หน่วย : บาท 

      2563 
 

2562 
 

2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:   
      

  กำไรสุทธิสำหรับป ี   
 

135,490,506.12  
 

120,121,207.32  
 

94,556,593.54  
  รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) :   

 
     

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย   
 

10,343,681.14  
 

3,239,507.29  
 

944,615.58  
    (กลับรายการ)ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   

 
- 

 
(507,900.00) 

 
  507,900.00  

  ผลต่างจากการลดค่าเช่า   (1,090,044.08)  -  - 
    กำไรจากการโอนสิทธิ์และหน้าที่สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน   

 
-  

 
- 

 
(5,339,027.41) 

    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน   
 

(1,534.91) 
 

(538.89) 
 

- 
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า   

 
(1,492.70) 

 
- 

 
- 

    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน   
 

(1,296,973.07) 
 

- 
 

- 
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียน 

 
(74,086.54) 

 
(833,424.34) 

 
- 

    ดอกเบี้ยรับ   
 

(1,730,707.14) 
 

(1,878,436.46) 
 

(1,037,742.24) 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจา่ย   1,044,442.19  1,270,921.10  596,370.39 
    ค่าใช่จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   

 
- 

 
- 

 
6,430,993.00  

    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสำหรับผลประโยชน์พนกังาน   
 

3,919,219.00  
 

3,433,850.00  
 

4,189,990.00  
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   

 
33,897,884.98  

 
27,263,331.06  

 
25,336,741.06  

  กำไรจากการดำเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง   
      

    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน   
 

180,500,894.99  
 

152,108,517.08  
 

126,186,433.92  
  สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :   

      

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น   
 

(315,847,133.76) 
 

(128,552,263.62) 
 

64,933,730.14  
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   

 
(238,418,523.85) 

 
35,606,022.63  

 
(189,917,174.57) 

    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวยีน   
 

(852,902.70) 
 

- 
 

- 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

 
(2,506,555.73) 

 
1,871,662.82  

 
(2,070,813.59) 

  หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :   
      

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น   
 

260,386,055.25  
 

(10,335,180.50) 
 

66,972,505.81  
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   

 
(14,796,861.29) 

 
17,934,380.10  

 
(61,747,648.27) 

    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน   
 

(15,088,179.99) 
 

22,963,457.91  
 

62,500.00  

  เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน   
 

(146,623,207.08) 
 

91,596,596.42  
 

4,419,533.44  
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน   

 
- 

 
 (320,000.00) 

 
- 

    ดอกเบี้ยรับ   
 

2,012,197.45  
 

1,745,462.48  
 

1,037,742.24  
    จ่ายดอกเบี้ยจา่ย   

 
(1,044,442.19) 

 
(1,270,921.10) 

 
(596,370.39) 

    จ่ายภาษีเงินได้   
 

(31,885,782.19) 
 

(30,524,270.70) 
 

(23,739,628.64) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน   

 
(177,541,234.01) 

 
61,226,867.10  

 
(18,878,723.35) 
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 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปีท่ีสิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
            หน่วย : บาท 

      2563 
 

2562 
 

2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:   
      

  เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน 

  
 

502,130,397.41  
 

- 
 

- 

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน   
 

 (330,000,000.00) 
 

(250,000,000.00) 
 

- 

  เงินสดรับจากการโอนสิทธิ์สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน   
 

- 
 

- 
 

48,838,245.41  
  เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร   

 
20,147.38  

 
16,521.17  

 
- 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวร   
 

 (8,939,607.39) 
 

 (33,425,291.70) 
 

 (11,987,697.24) 
  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 
 (119,492.00) 

 
 (207,900.00) 

 
 (700,100.00) 

  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้   
 

 (500,396.50) 
 

 (15,339,392.38) 
 

 (331,277.76) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน   
 

162,591,048.90  
 

 (298,956,062.91) 
 

35,819,170.41  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:   
      

  เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
 

 (8,635,756.15) 
 

 (14,329,078.90) 
 

 (4,183,629.61) 
  เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า   

 
 (2,937,356.81) 

 
- 

 
- 

  รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน   
 

- 
 

392,740,000.00  
 

220,000,000.00  

  ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุน้เพิ่มทุน   
 

- 
 

 (12,143,268.38) 
 

- 
  เงินปันผลจ่าย   

 
 (85,675,410.32) 

 
 (79,628,950.19) 

 
(150,000,000.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน   
 

 (97,248,523.28) 
 

286,638,702.53  
 

65,816,370.39  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ   
 

 (112,198,708.39) 
 

 48,909,506.72  
 

82,756,817.45  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี   

 
223,048,227.90  

 
174,138,721.18  

 
91,381,903.73  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี   
 

110,849,519.51  
 

223,048,227.90  
 

174,138,721.18  

          
      

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม   
      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด   
      

  เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น   
 

30,041.48  
 

- 
 

- 
  ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจากการกอ่หนี้ระยะยาว   

 
- 

 
40,000,000.00  

 
40,000,000.00  

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า   
 

15,393,746.99  
 

- 
 

- 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

  
 

 (301,832.32) 
 

- 
 

- 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้
จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย  

งบการเงินน้ีได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่ างๆ ที่ผู ้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื ่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี ่ยวกับการกำหนดจำนวน
สินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะ
บันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปัจจุบันและอนาคต 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบัญชี  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2563) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  การนำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งสรุปการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ และผลกระทบได้ดังต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน  5 
ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การชำระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้ องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือ
สัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

ผลกระทบต่องบการเงิน 

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธี
รับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับกำไรสะสมตน้งวด 
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังน้ัน การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  1 
มกราคม 2563 เป็นดังน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 16 
ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 250,833,424.34 (250,833,424.34) - - 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ - 250,833,424.34 - 250,833,424.34 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพัน 50,906,670.14 (50,906,670.14) - - 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - 50,906,670.14 - 50,906,670.14 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ - - 15,393,746.99 15,393,746.99 
หนี้สินหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี - - 4,196,010.05 4,196,010.05 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - - 11,197,736.94 11,197,736.94 

 

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบ
ต่อกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ 

ในเดือนมกราคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
(ปรับปรุง 2563) ซ่ึงได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบัติ 2 เรื่อง ดังน้ี  

1) กรณีท่ีได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังนี้ ผู้เช่าอาจเลือก
ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่าน้ัน
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

2) กรณีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื ่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  

ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับ
การจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปน้ี 

-    เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach) 

-    เลือกท่ีจะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

-  เลือกที่จะไม่พิจารณาเกี่ยวกับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในด้านผู้เช่าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 

อย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อว่าภายหลังวันสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว ผลกระทบข้างต้นจะไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  
 
รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จาก
การขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
รายไดจ้ากการให้บริการซ่อมแซมและการให้บริการท่ัวไปจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้ว 
 
รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่ง จะถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเมื่อวัดผลของงานที่ทำได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งคำนวณตามอัตราส่วน
ของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงวันสิ้นงวดกับการประมาณการต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับผลสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผล
ของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ี
จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน 
 
ดอกเบี้ยรับ 
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 
ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงค่าปรับน้ันเกิดขึ้น  
จำนวนเงินรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกิจการผู้รับงานก่อสร้างที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ท้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต  
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตาม
เกณฑ์คงค้าง 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
เงินค่างวดที่เรียกชำระตามสัญญาแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา 

ท่ีดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเสื่อมราคา 

อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปน้ี 

 

 อายุการให้ประโยชน์  
(จำนวนปี) 

อาคาร 30 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10-20 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน 5 
คอมพิวเตอร์ 5 
ยานพาหนะ  5 

 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่าย
สินทรัพย์น้ันแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาน้ันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้สำหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อ
การแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 
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บริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมี
ผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกน้ัน
และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ท้ังนี้พิจารณา
ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่ออายุ
ของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น 

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันท่ีสินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัด
มูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น จำนวนเงินท่ีจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือ
ก่อนวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ 

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง 
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังน้ี 

 
 อายุการให้ประโยชน์  

(จำนวนปี) 

อาคาร 5 
ยานพาหนะ  3 
  

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินท่ี
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การ
รับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิน้ัน 
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระน้ันได้เกิดขึ้น  
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บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันท่ีสัญญาเช่า
มีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิง
จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน หลังจากวันท่ี
สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจาก
การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก
ซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันท่ี
สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีด้วยจำนวนท่ีเท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินท่ีจะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน  
บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 
บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจำนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายน้ัน ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน  

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอ
การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกำหนดไว้ 

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กำหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัทฯ 
เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว้ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของ
พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทฯตลอดระยะเวลา
ทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระ
ผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็
ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันท่ีให้สิทธิแก่บุคคลอื่น อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีกำหนดไว้และสิ่งตอบแทนท่ีต้องจ่าย
และบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา

ทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ

สินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย  

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีระบุไว้เท่าน้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ท้ังนี้ ผลกำไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย
รับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุ น
ซ่ึงบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีกระแส
เงินสดท่ีไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สิน
ทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง
น้ันด้วย ท้ังนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มกีาร
โอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ัน 
หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์น้ัน 

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน 
หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซ่ึง
มีข้อกำหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญจะถือว่าเป็นการตัดรายการ
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดย
อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้
น้ันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุ บัน
ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื ่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ี
จะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด 

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลท่ีนำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักท่ีออกและเรียกชำระแล้ว
ในระหว่างปี 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
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ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการท่ีสำคัญมีดังนี้ 

รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า 

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน
หรือไม่ กล่าวคือ บริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบไุด้
ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น 

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งน้ี 
กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน้ี 

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบัติงาน  

- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ท่ีลูกค้าควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ 

- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระ
สำหรับการปฏิบัติงานท่ีเสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน 

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
ภาระท่ีต้องปฏิบัติน้ันได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด 

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้
สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระท่ีต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น  

ประมาณการต้นทุนบริการ 

บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวน
และมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณา
ถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่าง
สม่ำเสมอและทุกคราวท่ีต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ 

สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ 

บริษัทฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการรับเหมาติดตั้งหรือไม่ ถ้ามีผล
ขาดทุนสำหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้
ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์น้ันในอนาคต แนวโน้มในทาง
ลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีสำคัญหรือคำตัดสินของศาลท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น  

การทดสอบการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังการ
เลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ ท้ังนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลการดำเนินงานท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดใน
อนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณ
การกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 

สัญญาเช่า 

การกำหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

 ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่
ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
ที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯ จะประเมิน
อายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที ่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือก 

 การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของใน
สินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุน
น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิต
ท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ท้ังนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัท
อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ี
ถูกฟ้องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าวด้วย
มูลค่าท่ีคาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต 

 
6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานรวมถึงกิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหาร
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน 

รายการท่ีมีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม สำหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม ท่ีมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน   
ค่าเช่า - 2,193,157.88 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   

ค่าตัดจำหน่าย 2,041,891.12 - 
ดอกเบี้ยจ่าย 163,679.66 - 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ 

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้:  

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำจ่าย 540,000.00 540,000.00 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน 10,209,455.68 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,473,091.24 - 
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ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,471,400.00 21,270,000.00 

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 1,436,210.00 1,275,547.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 23,907,610.00 22,545,547.00 

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

เงินสดในมือ 50,000.00 20,956.20 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 110,752,905.88 223,017,271.70 
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 34,613.63 10,000.00 

เช็คท่ีถึงกำหนดรับชำระ 12,000.00 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110,849,519.51 223,048,227.90 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ลูกหนี้การค้า 453,657,209.69 157,924,684.17 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น   
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 5,203,759.88 1,912,181.20 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 1,121,267.79 1,550,579.37 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 14,081,227.60 4,569,969.38 

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนด 9,945,081.92 2,451,641.73 

อื่นๆ 1,035,087.41 1,068,934.99 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 31,386,424.60 11,553,306.67 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 485,043,634.29 169,477,990.84 
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหน้ีท่ีค้างชำระได้ดังนี้: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ลูกหนี้การค้า   
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 337,667,239.65 144,429,725.13 
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 35,925,882.54 37,916.79 
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน 79,472,912.50 12,693,062.25 

เกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน 591,175.00 763,980.00 

รวมลูกหนี้การค้า 453,657,209.69 157,924,684.17 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

9.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน 1,327,514,487.98 1,169,664,444.24 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 3,425,064,118.54 1,465,736,819.58 

การรับรู้รายได้ของงานท่ีทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน 2,543,631,423.26 1,182,164,548.11 

หัก จำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกค้า (2,059,502,038.64) (928,475,301.03) 

บวก เงินประกันผลงาน 13,756,174.60 5,777,788.29 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 497,885,559.22 259,467,035.37 

9.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 537,467,998.80 1,061,197,927.68 

จำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกค้า 520,722,441.49 939,311,873.51 
หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานท่ีทำเสร็จ 

จนถึงปัจจุบัน (510,834,981.67) (914,620,327.40) 

รายได้รับล่วงหน้า 9,887,459.82 24,691,546.11 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ 79,000.00 71,775.00 

รวม 9,966,459.82 24,763,321.11 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 2563 2562 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 2 ราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 2 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 80,000,000.00 80,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 
บวก กำไรท่ียังไม่เกิดขึ้น 
        จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 74,086.54 - 833,424.34 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 80,000,000.00 80,074,086.54 250,000,000.00 250,833,424.34 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน มีดังนี้: 

 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 250,833,424.34 - 

ซ้ือเงินลงทุนระหว่างปี 330,000,000.00 250,000,000.00 

ขายเงินลงทุนในระหว่างปี (502,130,397.41) - 

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 1,296,973.07 - 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 74,086.54 833,424.34 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 80,074,086.54 250,833,424.34 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 
 หน่วย : บาท 

   อุปกรณ์และ   อาคาร  

 ท่ีดิน อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 35,375,719.00 33,848,869.75 11,554,637.84 4,195,768.71 3,480,385.11 4,555,672.16 93,011,052.57 

บวก ซ้ือระหว่างปี - 328,000.00 2,230,593.81 168,620.00 - 6,242,435.06 8,969,648.87 

รับเข้า/โอนออก - 10,287,254.02 251,980.00 - - (10,539,234.02) - 

หัก ตัดจำหน่ายระหว่างปี - - (651,879.45) (528,449.08) - - (1,180,328.53) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 35,375,719.00 44,464,123.77 13,385,332.20 3,835,939.63 3,480,385.11 258,873.20 100,800,372.91 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 1,505,957.23 3,506,806.82 1,567,465.60 3,480,380.10 - 10,060,609.75 

บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 2,612,504.41 2,206,794.36 787,456.97 - - 5,606,755.74 

หัก ตัดจำหน่ายระหว่างปี - - (651,838.45) (509,877.61) - - (1,161,716.06) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 4,118,461.64 5,061,762.73 1,845,044.96 3,480,380.10 - 14,505,649.43 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี 35,375,719.00 32,342,912.52 8,047,831.02 2,628,303.11 5.01 4,555,672.16 82,950,442.82 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี 35,375,719.00 40,345,662.13 8,323,569.47 1,990,894.67 5.01 258,873.20 86,294,723.48 
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ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวน 5.61 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท ตามลำดับ 
รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำนวน 
5.44 ล้านบาท และ 6.38 ล้านบาท ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจำนองไว้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็น
การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 16) และหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ 

 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - 
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับท่ี 16 มาปฎิบัติใช้ 10,209,455.68 5,184,291.31 15,393,746.99 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 10,209,455.68 5,184,291.31 15,393,746.99 

หัก ตัดจำหน่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่า - (358,432.96) (358,432.96) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 10,209,455.68 4,825,858.35 15,035,314.03 

ค่าเสื่อมราคาสะสม    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - - 

บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2,041,891.12 2,343,126.20 4,385,017.32 

หัก ตัดจำหน่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่า - (56,600.64) (56,600.64) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,041,891.12 2,286,525.56 4,328,416.68 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี - - - 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี 8,167,564.56 2,539,332.79 10,706,897.35 

 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.39 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     

ราคาทุน 1,655,800.00 119,492.00 - 1,775,292.00 

ค่าตัดจำหน่ายสะสม (826,016.36) (351,908.08) - (1,177,924.44) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 829,783.64   597,367.56 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวน 0.35 ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท ตามลำดับ ได้
รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว 

 

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้: 

 หน่วย : บาท 

  
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 2563 

 
กำไรขาดทุน 

กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเสื่อมราคา) - 71,523.29 - 71,523.29 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำหรับ     

ผลประโยชน์พนักงาน 3,110,177.60 783,843.80 (2,253,396.40) 1,640,625.00 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,110,177.60 855,367.09 (2,253,396.40) 1,712,148.29 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 169,388,391.10 147,384,538.38 

อัตราภาษี 20% 20% 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันตามอัตราภาษี 33,877,678.22 29,476,907.68 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 131,173.42 474,484.14 

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้นจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (110,966.66) (259,407.08) 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นหักภาษี - (2,428,653.68) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33,897,884.98 27,263,331.06 

อัตราภาษีที่แท้จริง 20.01% 18.50% 

บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
และ 2562  

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

เจ้าหนี้การค้า 355,554,524.90 134,704,560.35 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น   
เจ้าหน้ีซ้ือทรัพย์สิน 30,041.48 - 

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย 30,004,040.39 29,400,077.66 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,189,521.73 2,466,535.04 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 2,361,107.48 4,103,816.01 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 26,640,898.09 8,029,405.23 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน 22,393,237.96 374,648.27 

อื่นๆ 360,334.36 38,567.10 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 83,979,181.49 44,413,049.31 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 439,533,706.39 179,117,609.66 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12,851,535.34 21,487,291.49 
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี (8,970,628.21) (8,579,448.68) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 3,880,907.13 12,907,842.81  

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 21,487,291.49 35,816,370.39 
จ่ายคืนระหว่างปี (8,635,756.15) (14,329,078.90) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,851,535.34 21,487,291.49 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแห่งหน่ึงจำนวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร 
(MLR) ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระเงินกู้เป็นรายเดือน 60 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

 

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี  
จำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 4,255,500.00 

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (406,853.67) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญา 3,848,646.33 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
จำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 7,690,000.00 

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (475,625.25) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญา 7,214,374.75 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 10,706,897.35 

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุของสัญญา
ระหว่าง 1 - 5 ปี โดยตามสัญญาเช่าดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อป ี
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18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 
ธันวาคม มีดังนี:้ 

 หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นปี 15,550,888.00 12,437,038.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:   
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,458,931.00 3,065,738.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 460,288.00 368,112.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากร (3,056,413.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน (3,201,928.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (5,008,641.00) - 

ผลประโยชน์พนักงานท่ีจ่ายระหว่างปี - (320,000.00) 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 8,203,125.00 15,550,888.00 

 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,458,931.00 3,065,738.00 

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 460,288.00 368,112.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,919,219.00 3,433,850.00 

 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังน้ี 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ต้นทุนบริการ 1,843,600.00 1,595,357.00 

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,075,619.00 1,838,493.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,919,219.00 3,433,850.00 
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สมมติฐานท่ีสำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 อัตราร้อยละ/ปี 

 2563 2562 

อัตราคิดลด 1.48 2.96 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพิ่มขึ้น 4.00 8.00 
อัตรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด 7,324,791.00 9,225,704.00 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 9,160,287.00 7,361,764.00 
อัตราการหมุนเวียน 7,262,038.00 8,910,646.00 

 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

ภายใน 1 ปี - 
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 1,984,080.00 
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 9,710,016.00 
เกินกว่า 10 ปี 106,207,210.00 

19. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 27, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผู้มีอุปการะคุณของบริษัท
จำนวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.69 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 
ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวนเงิน 12.14  
ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ จากเดิม 207 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (จากเดิมหุ้นสามัญ 2,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
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20. สำรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

21. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21.28  
ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 4 กันยายน 2563 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กำไรสุทธิแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 64.40 ล้านบาท ตาม
สัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูก
นำเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับ
งวดเก ้ า เด ื อนส ิ ้ นส ุ ดว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2562 ให ้ แก ่ ผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น ในอ ั ตราห ุ ้ นละ  0.035 บาท รวมเป ็ น เ งิ น 
ปันผลจ่ายจำนวนเงิน 19.60 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไร
สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 60.03 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 
10 เมษายน 2562  

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : ล้านบาท 

 
2563 2562 

ซ้ือวัสดุและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 434.58 426.30 

ค่าจ้างติดตั้งเหมาช่วง 779.81 513.43 

ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงานและผู้บริหาร 79.44 88.16 

ค่าเช่าและค่าบริการ 3.17 8.09 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย 10.34 3.24 

กลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (0.51) 
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23. ส่วนงานดำเนินงาน 

 
หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน งานซ่อมบำรุง  

 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการ รวม 

 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้ 703,900,733.17 1,059,226,359.18 623,613,754.81 110,438,085.06 173,435,614.09 46,947,892.98 1,500,950,102.07 1,216,612,337.22 

ต้นทุน (579,791,335.56) (843,650,264.31) (532,534,443.20) (76,600,389.60) (113,649,278.44) (30,376,137.03) (1,225,975,057.20) (950,626,790.94) 

กำไรขั้นต้นของส่วนงาน 124,109,397.61 215,576,094.87 91,079,311.61 33,837,695.46 59,786,335.65 16,571,755.95 274,975,044.87 265,985,546.28 

รายได้อื่น       3,119,990.61 3,353,443.42 

ต้นทุนอื่นท่ีไม่ได้ปันส่วน       (41,733,544.40) (53,195,141.71) 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย       (9,923,553.10) (9,936,778.83) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (56,005,104.69) (57,551,609.68) 

ต้นทุนทางการเงิน       (1,044,442.19) (1,270,921.10) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       
(33,897,884.98) (27,263,331.06) 

กำไรสำหรับปี       
135,490,506.12 120,121,207.32 

         

สินทรัพย์ประกอบด้วย :           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ      86,294,723.48 82,950,442.82 

อื่นๆ       1,245,644,679.69 961,682,251.69 

รวมสินทรัพย์       1,331,939,403.17 1,044,632,694.51 
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24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำงาน) และเงินท่ีบริษัท
ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนดังกล่าว โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบต้ังแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.86 ล้านบาท และ 1.65 ล้านบาท ตามลำดับ 

25. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยง
ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ โดยจำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหน้ีการค้าท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ี
หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังน้ัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 110.85 - - 110.85 0.05 - 0.25 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 485.04 485.04 - 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - - 498.74 498.74 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ - - 80.07 - - 80.07 - 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - - - 51.41 - 51.41 0.20 - 1.40 

 - - 190.92 51.41 983.78 1,226.11  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - 439.53 439.53 - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - - 9.97 9.97 - 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - - - - 8.31 8.31 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 8.97 3.88 - 12.85 3.88 - 4.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.85 7.21 - - - 11.06 4.00 - 4.50 

 3.85 7.21 8.97 3.88 457.81 481.72  
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 หน่วย : ล้านบาท  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223.05 - - 223.05 0.25 - 0.05 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - 169.48 169.48 - 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - 259.47 259.47 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 250.83 - - 250.83 - 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - 50.91 - 50.91 0.90 - 1.40 

 473.88 50.91 428.95 953.74  

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 179.12 179.12 - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - 24.76 24.76 - 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - - 23.40 23.40 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8.58 12.91 - 21.49 4.50 

 8.58 12.91 227.28 248.77  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในสกุลเงิน
ของท้องถิ่นน้ัน 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่า
เพยีงพอต่อการใช้ในการดำเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 
2563 มีดังต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจำหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 110,849,519.51 110,849,519.51 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 485,043,634.29 485,043,634.29 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 498,738,461.92 498,738,461.92 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 80,074,086.54 - 80,074,086.54 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - 51,407,066.64 51,407,066.64 

 80,074,086.54 1,146,038,682.36 1,226,112,768.90 

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - 439,533,706.39 439,533,706.39 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 9,966,459.82 9,966,459.82 
เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - 8,312,426.19 8,312,426.19 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 12,851,535.34 12,851,535.34 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 11,063,021.08 11,063,021.08 

 - 481,727,148.82 481,727,148.82 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจำหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 223,048,227.90 223,048,227.90 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 169,477,990.84 169,477,990.84 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 259,467,035.37 259,467,035.37 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 250,833,424.34 - 250,833,424.34 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - 50,906,670.14 50,906,670.14 

 250,833,424.34 702,899,924.25 953,733,348.59 

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - 179,117,609.66 179,117,609.66 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 24,763,321.11 24,763,321.11 
เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - 23,400,606.18 23,400,606.18 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 21,487,291.49 21,487,291.49 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 15,393,746.99 15,393,746.99 

 - 264,162,575.43 264,162,575.43 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน มีดังต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 80,074,086.54 250,833,424.34 

การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการส่วนทุนของบริษัทคือ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นผู้บริหารได้มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนท่ี
เหมาะสม 
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26. คดีความฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจ้างทำของและเรียกค่าเสียหาย โดยมีทุนทรัพย์
รวมจำนวน 6.92 ล้านบาท ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า 
ท้ายท่ีสุดของผลคดีความดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

27.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ โดยมีค่าเช่าและค่าบริการท่ี
ต้องจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
2563 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 2.02 5.84 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 5.13 

รวม 2.02 10.97 

 

27.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือ
ค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมจำนวน 356 ล้านบาท ซ่ึงวงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11) และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ 
จำนวนเงิน 97.15 ล้านบาท และ 87.77 ล้านบาท ตามลำดับ  

27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จำนวน 0.05 ล้าน
บาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลำดับ 

 
28. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

 

 
หน่วย : บาท 

 ก่อนจัด รายการจัด หลังจัด 

 ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 175,255,779.13 (5,777,788.29) 169,477,990.84 
รายได้ท่ียังไม่เรียกชำระ 253,689,247.08 (253,689,247.08) - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 259,467,035.37 259,467,035.37 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 24,763,321.11 (24,763,321.11) - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 24,763,321.11 24,763,321.11 
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29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปัน
ผล รวมมูลค่าหุ้นท้ังสิ้นไม่เกิน 28.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นราย
ใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 45.36 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผล
ท้ังในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.131 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมท้ังสิ้นประมาณ 73.36 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ดังน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

กำไรสุทธิสำหรับปี 135,490,506.12 120,121,207.32 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 560,000,000.00 450,400,000.00 

จำนวนหุ้นปันผล (หุ้น) 56,000,000.00 56,000,000.00 

จำนวนหุ้นสามัญปรับลด (หุ้น) 616,000,000.00 506,400,000.00 

กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.22 0.24 

 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

สำหรับปี 2561 – 2563 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองท้ังด้านกำไรสุทธิและ
รายได้จากการให้บริการ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงานซ่อม
บำรุงและบริการ 

ทั้งนี้ ในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,007.13 ล้านบาท 1,219.97 ล้านบาท และ 1,504.07 ล้านบาท 
ตามลำดับโดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้
จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง โดยแต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.43 ร้อยละ 17.49 และ
ร้อยละ 15.54 ตามลำดับ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 60.48  ล้านบาท 67.49 ล้านบาท และ 65.93 
ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากในปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ  
ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.80 ร้อยละ 41.46 และร้อยละ 11.53 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการ
หลักๆ ดังต่อไปน้ี 

• โครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 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.) (ตั้ง
ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO Net))  ในพื้นท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

• โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล (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) 

• โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet 
Service) ในพื้นท่ีห่างไกลกลุ่มท่ี 1 (ภาคเหนือ 1) และกลุ่มท่ี 7 (ภาคกลาง 2) (MA USO Phase 2)  

• งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 
โครงสร้างรายได้ 

ประเภทบริการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
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. อื่นๆ 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 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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

รายได้ 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. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 674.47  84.31 700.92 66.17 269.02 38.22 
ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้) 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. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 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. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 101.97  15.12  148.07 21.12 49.07 18.24 



183 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 800.03 ล้านบาท 
1,059.23 ล้านบาท และ 703.90 ล้านบาท ตามลำดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดังกล่าวจำนวน 661.59 ล้านบาท 843.65 ล้านบาท และ
579.79 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด ซึ่งมีรายการหลักคือ ค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุ 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 138.44 ล้านบาท 215.58 ล้านบาท และ 124.11 ล้านบาท ตามลำดับ ธุรกิจดังกล่าว สามารถ
แบ่งออกเป็นงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 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 งาน
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 89.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 70.96 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
รายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 674.47 ล้านบาท เป็นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมต่อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 572.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
ต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 84.88 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 138.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 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 งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 290.80 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 81.16 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 700.92 ล้านบาท เป็นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ 
USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 552.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 78.88 ต่ำกว่าปี
ก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 215.58 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.35 ของรายได้ในปี 2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวน 434.88 ล้านบาท จากโครงการ New Tier III Modular DC 
(BBT), โครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารชุมสายโทรคมนาคม RN B2B NKR จังหวัดนครราชสีมา, โครงการก่อสร้างอาคารสื่อสารและ
สารสนเทศ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 359.84 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 82.74 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 
269.02 ล้านบาท ส่วนใหญเ่ป็นรายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อในอาคาร ไดแ้ก่ โครงการ USO (Phase 1 และ 
Phase 2) งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 219.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 81.76 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิ
แล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 124.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร
ขั้นต้นร้อยละ 17.63 ของรายได้ในปี 2563 

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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

รายได้ 194.86 100.00 110.44 100.00 623.61 100.00 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 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 (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้) 115.03 59.03 76.60 69.36 532.53 100.00 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 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. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 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 
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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 สามารถแบ่งออกเป็นงานติดต้ังเสาส่งสัญญาณ และงานติดต้ังระบบโครงข่ายสาย 
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 65.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE งาน
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 48.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 75.19 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี
ก่อน จากโครงการ CAT Tower ซึ่งมี CAT เป็นเจ้าของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีต้นทุนอยู่ในระดับสูง จากการที่มีต้นทุนเสาส่ง
สัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจำนวน 
129.74 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, FORTH และ AIT เป็นต้น งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 66.06 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 50.92 ส่งผลให้สุทธิแล้ว  บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 79.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 40.97  
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 29.42 ล้านบาท ซ่ึงเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE งานติดต้ัง
เสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 26.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการ CAT Tower ซึ่งเป็นโครงการที่มีต้นทุนเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติม ต่าง
จากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุนค่าแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจำนวน 81.02 ล้านบาท ซ่ึง
เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, AIT และ Nirvana งานติดตั ้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 50.49 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 62.32 ส่งผลให้สุทธิแล้วบริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่ง จำนวน 33.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.64   

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 544.69 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Filter
ซึ่งมี CAT เป็นเจ้าของโครงการ ส่วนที่เหลือเป็นงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณของกลุ่มบริษัท TRUE  งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมี
ต้นทุนจำนวน 479.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.01 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบ
โครงข่ายสายจำนวน 78.92 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE และ NIRVANA  เป็นต้น งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมี
ต้นทุนจำนวน 53.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 67.35 ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 91.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.61 
 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุง-บริการ และอื่นๆ 

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 5.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากการท่ีบริษัทฯ 
รับงานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ DWDM ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณของสายไฟเบอร์ออปติกให้แก่ FORTH รวม 162 สถานี  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 46.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องมาจากงาน
ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้แก่อาคาร MRT อีกทั้งบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์
โครงการ USO (Phase 1) มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ซ่ึงมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 173.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างมาก 
เนื่องมาจากการรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการ USO Phase 1 เต็มปี ประกอบกับการเริ่มรับรู้ MA USO 
Phase 2 สำหรับพื้นที่ที่กสทช.รับมอบการให้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานบำรุงรักษาซ่อมแซม
แก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 
49.95 ล้านบาท ซ่ึงรับรู้รายได้ท้ังจำนวนในป ี2563 
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ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 6.55 ล้านบาท 3.35 ล้านบาท และ 3.12 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ส่วน
ใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และกำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
อย่างไรก็ดีในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 6.55 ล้านบาท อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าปีอื่น เนื่องจากมีกำไรจากการโอนสิทธิในสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินจำนวน 5.34 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 และปี 2563 รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไร
จากการจำหน่ายเงินลงทุน และกำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ณ วันสิ้นงวด  
 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 41.78 ล้านบาท 47.17 ล้านบาท และ 35.16 ล้านบาท 
ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าสวัสดิการต่างๆ และค่าแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายบริหารโครงการและบริการ 
ซ่ึงเป็นพนักงานส่วนท่ีบริหารและดูแลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ค่าแรงจูงใจดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงาน
ฝ่ายบริหารโครงการและบริการ สำหรับโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามสัญญา (ปิดโครงการ) ซ่ึง
ค่าแรงจูงใจดังกล่าวเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2561 และปี 2562 จากมูลค่าโครงการท่ีบริษัทฯดำเนินการและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น
ในแต่ละป ีอย่างไรก็ดี ในปี 2563 ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริหารโครงการและบริการจำนวน 94 
คน ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีจำนวน 107 คน 
 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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. อื่นๆ 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 และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เช่น ค่า
ของขวัญปีใหม่ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา เป็นต้น 
 ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและการตลาด ซ่ึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนและเงินเดือน
พนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โบนัส และค่าแรงจูงใจซึ่งพนักงานขายจะได้รับเมื่อโครงการนั้นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเรียกเก็บเงินจาก
ลูกค้าได้ครบถ้วนตามสัญญา ค่าใช้จ่ายในการขายจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 และปี 2563 จากมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ
ดำเนินการและรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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. ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียม 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 และ
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารจำนวน 36.01 ล้านบาท 33.40 ล้านบาท และ 35.13 
ล้านบาท ตามลำดับ รายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายธุรการ ( Back 
office) ซ่ึงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก จากการท่ีบริษัทฯ เริ่มมีการจ่ายค่า
บำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้หลัก 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลาออกของ
คณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนอัตราค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริหารจากเดิมท่ีไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้หลัก 
เป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโบนัสประจำปีของพนักงาน
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพนักงานลดลงแม้ว่าจำนวนพนักงานจะ
เพิ่มมากขึ้น  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
คณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน และการเพิ่มขึ้นของค่าแรงจูงใจ ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารจะได้รับสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 
เป็นต้นไป 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมจำนวน 4.93 ล้านบาท 8.60 ล้านบาท และ 6.34 ล้านบาท 
ตามลำดับ มีรายการหลักคือ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ยท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ส่งผลให้ปี 2563 มีค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมลดลง 
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานจำนวน 2.41 ล้านบาท 4.38 ล้านบาท และ 3.33 ล้านบาท ตามลำดับ 
รายการดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเช่าสำนักงานสาขาของบริษัทฯ  
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก มีสาเหตุมาจากค่าเช่าสำนักงานท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
บริษัทฯ ได้ทำการเช่าอาคารจากคุณศักดิ์บวร พุกกะณสุต กรรมการผู้จัดการ  (ผู้ให้เช่า) เพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานสาขาเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบริษัทฯในอนาคต (รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 
 ในป ี2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าสำนักงานสาขา ท่ีผู้ให้
เช่าลดอัตราค่าเช่าต่อเดือนให้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
(รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 
 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน และอัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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 
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 ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 120.49 ล้านบาท 148.66 ล้านบาท และ 170.43 ล้านบาท คิด
เป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 11.96 ร้อยละ 12.19  และร้อยละ 11.33 ตามลำดับ กำไรจากการดำเนินงานเพ่ิมขึ้นในแต่ละ
ปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ท่ีบริษัทฯ รับรู้  
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.60 ล้านบาท 1.27 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็น
ต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซ้ือที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่  
 
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 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 26.28  27.78 34.75 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (0.94) (0.52) (0.85) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25.34  27.26 33.90 

 
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 25.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.13 ประกอบด้วยภาษี
เงินได้ปี 2561 จำนวน 26.28 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.94 ล้านบาท  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 27.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 18.50 ประกอบด้วยภาษี
เงินได้จำนวน 27.78 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.52 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 33.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20.01 ประกอบด้วยภาษี
เงินได้ปี 2563 จำนวน 34.75 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.85 ล้านบาท 
 

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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) 
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

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) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 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 
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* สมมติฐาน EPS ท่ีจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น 
 

 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 มีกำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนตามรายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กลับมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน จากต้นทุนโครงการท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
โครงการ USO (Phase 1) ท่ีมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการอื่น และค่าใช้จ่ายรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนพนักงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น ตาม
การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.12  ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.85 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและอัตรา
กำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามรายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนโครงการท่ีลดลงจากการท่ีบริษัทฯ มีการปรับประมาณการต้นทุนโครงการ 
USO (Phase 1 และ 2) ซึ่งมีอัตราความสำเร็จของงาน ณ สิ้นปี 2562 มากกว่าร้อยละ 85 ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้
บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมท่ีสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 135.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.01 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะท่ีอัตรากำไรสุทธิลดลง สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้งานโครงการใหญ่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ
กว่าโครงการขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการ CAT Filter และ KTBCS ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวม ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายรวมท่ีลดลงในอัตราการลดลงน้อยกว่าอัตราการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น 
 
กำไรสุทธิต่อหุ้น 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (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 วันสิ้นงวด

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

1.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

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

 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 ลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแต่ละ
รายการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
 
 



189 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
ลูกหนี้การค้า  

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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 
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 2.33 7.31 0.04 0.03 35.93 7.92 
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1.54 4.83 12.69 8.03 79.47 17.52 
เกินกำหนดชำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 0.02 0.06 0.76 0.48 0.59 0.13 
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน 1.02 3.20 - - - - 
รวมลูกหน้ีการค้า 32.38 101.60 157.92 100.00 453.66 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (0.51) (1.60) - - - - 
รวมลูกหน้ีการค้า (สุทธิ) 31.87 100.00 157.92 100.00 453.66 100.00 
 
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 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 86.20 ของลูกหน้ีการค้าสุทธิในปี 2561 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระของ AIT และ FORTH จำนวน 
11.16 ล้านบาท และ 10.50 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.63 และร้อยละ 38.22 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ 
ลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวลดลงจากปี 2560  จากการชำระเงินท่ีถึงกำหนด  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจำนวน 0.51 ล้านบาท เป็นค่าขนส่งที่บริษัทฯ 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 และร้อยละ 50.26 ของลูกหน้ี
ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโครงการ USO (Phase 2) และโครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่ CAT-IDC  
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวาง
บิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2562  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.51 ล้านบาท เนื่องจาก
ได้รับชำระเงินแล้ว 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 453.66 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 337.67 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2563 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ W&W, บริษัท อิน
ฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN) และ บริษัท เทิร์นคีย์ 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 ของลูกหน้ี
ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของโครงการ MA USO Phase 1 และ Phase 2 และโครงการ CAT Filter  
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวาง
บิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2563   
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ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์
ประวัติการชำระหน้ี ควบคู่กับอายุหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย ดังตารางต่อไปน้ี 

 
ระยะเวลาค้างชำระ อัตราร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญ 

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

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

ตามลำดับ รายการดังกล่าวมีรายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพกร และภาษีซ้ือที่ยังไม่ถึงกำหนด  
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 31.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ

ลูกหนี้กรมสรรพากรและภาษีซ้ือที่ยังไม่ถึงกำหนด ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9.51 ล้านบาท และ 7.50 ล้านบาท ตามลำดับ  
  

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ประกอบด้วยรายได้ท่ียังไม่เรียกชำระ คือมูลค่างานท่ีบริษัทฯ ทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถวางบิล

เรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขตามสัญญา และเงินประกันผลงาน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 286.74 ล้านบาท 259.47 ล้านบาท และ 497.88 ล้าน
บาท ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 285.13 ล้านบาท 253.69 ล้านบาท และ 484.13 ล้านบาท เงินประกัน
ผลงาน จำนวน 1.61 ล้านบาท 5.78 ล้านบาท และ 13.76 ล้านบาท สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญามีอัตราส่วน ร้อยละ 47.26 ร้อยละ 24.84 
และร้อยละ 37.38 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ  
 
ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของรายได้ท่ียังไม่เรียกชำระ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
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 มาจากธุรกิจก่อสร้าง

ศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของรายได้ท่ียังไม่เรียกชำระในปี ซ่ึงส่วนใหญ่
มาจากโครงการ MSC TYB – Phase 2, โครงการ USO, โครงการ TRUE IDC – Phase 1 และ Phase 2 เป็นต้น และรายได้ท่ียังไม่เรียก
ชำระอีกส่วนหน่ึงมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 165.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.19 
ของรายได้ที ่ยังไม่เรียกชำระ ซึ ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion และโครงการ TUC 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 253.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 87.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของรายได้ท่ียังไม่เรียกชำระ ซ่ึง
ส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Asian Hub โครงการอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ TRUE 
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Landing Station Songkla เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, 
โครงการ True Coverage Expansion, โครงการ CAT Collocate Tower และโครงการ TUC กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ท่ียังไม่เรียกชำระจำนวน 484.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2562 เป็นรายได้ท่ียังไม่เรียก
ชำระของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 185.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของรายได้ที่ยังไม่
เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO Phase 1 และโครงการ KTBCS เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจาก
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้ท่ียังไม่เรียก
ชำระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Filter, โครงการ UPC Dens, และโครงการ True Coverage Expansion เป็นต้น 

ในปี 2563 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระส่วนใหญ่มาจากงาน CAT Filter และ USO Phase 1 ซึ่งจะสามารถวางบิลเรียกเก็บเงิน
จากผู้รับเหมาหลักได้เมื่อมีการตรวจรับมอบงานจาก CAT และกสทช. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลใหก้ารตรวจรับมอบงานเกิดความล่าช้าเน่ืองจากไม่สามารถเดินทางเข้าพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดได ้ 

 
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 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ 
รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562 เนื่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าโครงการใหญ่ เช่น USO (Phase 2) และ CAT-IDC เป็นต้น  
 ในปี 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น KTBCS และ 
CAT Filter เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจำนวน 250.83 ล้านบาท และ 80.07 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ี
ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บางส่วน บริษัทฯ นำไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ โดยเงิน
ลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 97.44 ล้านบาท 141.81 ล้านบาท และ 158.09 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 16.06 ร้อยละ 13.57 และร้อยละ 11.87 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ได้แก่ 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 ล้านบาท 
ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.64 ร้อยละ 7.94 และร้อยละ 6.48 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
อย่างมากในปี 2562 จากการท่ีบริษัทฯ ได้ซ้ือที่ดินและอาคารสำนักงานจำนวน 3 ยูนิต เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ใน
ปี 2563 รายการดังกล่าวส่วนใหญเ่พิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 35.57 ล้านบาท 50.90 ล้านบาท และ 51.41 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 5.86 ร้อยละ 4.87 และร้อยละ 3.86 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ รายการดังกล่าวเป็นเงินฝาก
สถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซ่ึงเพิ่มขึ้นทุกปีตามการขอเพิ่มวงเงินค้ำประกันโครงการจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ วางเงินฝากเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 
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1.2.2 ภาพรวมของหนี้สิน 
 โครงสร้างหนี้สินของบริษัท 

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

ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเจ้าหน้ี
เงินประกันผลงาน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 17.93 ล้านบาท และ 22.96 ล้านบาท ตามลำดับ  

ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
จำนวน 260.41 ล้านบาท ท้ังนี้รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

 
หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนจำนวน 206.65 ล้านบาท 212.46 ล้านบาท และ 465.19 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วน ร้อยละ 83.49 ร้อยละ 80.38 และร้อยละ 94.40 ของหน้ีสินรวมในแต่ละปีตามลำดับ มีรายการหลักคือ เจ้าหน้ีการค้าและ
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น และหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 189.45 ล้านบาท 179.12 ล้านบาท และ 
439.53 ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีการค้าจำนวน 160.66 ล้านบาท 134.70 ล้านบาท และ 355.55 ล้านบาท ตามลำดับ เจ้าหน้ี
การค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยที่บริษัทฯ จ้างเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่จำหน่าย
อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในแต่ละโครงการ สิ้นปี 2563 รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเร่งส่งมอบงานโครงการใหญ่ให้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี ้สินที ่เกิดจากสัญญาจำนวน 6.83 ล้านบาท 24.76 ล้านบาท และ 9.97 ล้านบาท 
ตามลำดับ รายการดงักล่าวคือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซ่ึงเป็นไปตาม
สัญญาท่ีได้ตกลงร่วมกัน และอีกส่วนหน่ึงคือเงินท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญา ซ่ึงมากกว่ารายได้ท่ีรับรู้ตามอัตราส่วนของงาน
ท่ีทำสำเร็จ  
 สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 24.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้า
ของโครงการ USO (Phase 1) จากการท่ีบริษัทฯ สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามสัญญา ในขณะท่ีปี 2563 เป็นเงินรับ
ล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 2) 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 40.86 ล้านบาท 51.86 ล้านบาท และ 27.61 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.51 ร้อยละ 19.62 และ ร้อยละ 5.60 ของหนี้สินรวมในแต่ละปีตามลำดับ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีเงิน
ประกันผลงาน และประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเป็นรายการหลัก 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40.00 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินและอาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงาน

ใหญ่ โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงินคงเหลือ 35.82 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี จำนวน 7.83 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีสุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 27.99 ล้านบาท 

สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื ่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 21.49 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8.58 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 
จำนวน 12.91 ล้านบาท 
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สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 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 คิด
เป็น ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 8.85 และร้อยละ 1.69 ของหนี้สินรวมในแต่ละปีตามลำดับ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมากเนื่องจากการหักเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมางานโครงการต่าง ๆที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 
2562 เช่น USO Phase 1 และ 2 โครงการ CAT IDC โครงการอาคารสื ่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ
โครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นต้น  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหน้ีเงินประกันผลงานลดลง เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่วนใหญไ่ด้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 
จึงคาดว่าจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับเหมาในปี 2564 รายการดังกล่าวจึงได้ถูกจัดประเภทรายการเป็นเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซ่ึง
ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีหน้ีสินจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทบทวนการคำนวณประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์ ส่งผลใหจ้ำนวนประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 9.01 ล้านบาทสุทธิจากภาษีเงินได้ 
โดยบันทึกรับรู้กำไรจากการประมาณการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู ้ถือหุ ้นจำนวน 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 

สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2560 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และจากการที่
บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจำนวน 220 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 150.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วน
ของผู้ถือหุ้นจำนวน 359.22 ล้านบาท 

สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และจากการที่
บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 
380.60 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.63 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 780.31 ล้าน
บาท 

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากกำไรที่เพ่ิมขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล
จำนวน 85.68 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 839.14 ล้านบาท 
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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 จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ  
 

1.3 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

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) 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 18.88 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากการท่ีบริษัทฯ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ ถึงแม้จะ
มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ค่อนข้างมากก็ตาม 
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากจากการดำเนินงานจำนวน 61.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรก่อนภาษี
เงินได้ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ประกอบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง ถึงแม้จะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมาก  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 177.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการท่ีบริษัทฯ มี
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นมาก ท้ังจากการท่ีบริษัทฯ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ และจากการวางบิลเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่อนข้างมากจากการส่งมอบงาน
โครงการใหญ ่ 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 35.82 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ขายสิทธิ์การซ้ือ
ท่ีดินให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 298.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายซ้ือสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้ค้ำประกันเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 
250 ล้านบาท และ 15.34 ล้านบาท ตามลำดับ และเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวรจำนวน 33.42 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 162.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ 172.13 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 65.82 ล้านบาท จากเงินรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 220.00 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินจ่ายเงินปันผลจำนวน 150.00 ล้านบาท และเงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 4.18 
ล้านบาท 



195 
 รายงานประจ าป ี2563 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 286.64 ล้านบาท จากเงินรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 392.74 ล้านบาท สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12.14 ล้านบาท และเงินจ่ายเงินปันผล
จำนวน 79.63 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 14.33 ล้านบาท 
 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 97.25 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่าย
จำนวน 85.67 ล้านบาท 
 

1.4  อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสำคัญ  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 4.25 2.52 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 4.59 3.46 2.25 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 80 105 162 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 5.30 5.45 4.10 
ระยะเวลาชำระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 69 67 89 
วงจรเงินสด (วัน) 11 38 73 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนความสามารถชำระหน้ีดอกเบี้ย (เท่า) 7.41 71.82 140.38 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  
(cash basis) 

(เท่า) 
- 0.48 - 

 
 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 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจาก

สัญญา ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากยอดสะสมของงานที่บริษัทฯ สร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้ ประกอบกับเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการท่ีบริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมาก จากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสินทรัพย์
หมุนเวียน ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีได้จาก IPO ในขณะท่ี หน้ีสิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากปี 2562 จากการท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในอัตราท่ีน้อย
กว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากผู้รับเหมาของบริษัทฯวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการท่ีส่งมอบในช่วงสิ้นปีเป็นจำนวนมาก 
  

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

ตามลำดับ จากการที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารมาใช้เป็นสำนักงานใหญ่  เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน
ค่อนข้างสูง ในขณะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีเพียง 0.60 ล้านบาท 1.27 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้
อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีสูง สะท้อนถึงความสามารถในการชำระหน้ีดอกเบี้ยที่ดี  

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 0.48 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวค่อนข้างต่ำ จากเงิน
ปันผลจ่าย และการจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวได้
เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบ จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น
มาก 
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อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 4.59 เท่า 3.46 เท่า และ 2.25 เท่า ตามลำดับ  คิด
เป็นระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 80 วัน 105 วัน และ 162 วัน ตามลำดับ ท้ังนี้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าดังกล่าวคำนวณจาก ลูกหน้ี
การค้า สุทธิด้วยสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 ณ สิ้นปี 2561 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น จากความสามารถในการ
ติดตามลูกหนี้ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้ า และ
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ดี สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2563 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุ
หลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าค่อนข้างมาก ซ่ึงบริษัทมีการวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการใหญ่ในเดือนธันวาคม 2562 และ
ธันวาคม 2563 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาในปี 2563 จากการท่ีผู้ว่าจ้างไม่สามารถเข้าพื้นท่ีเพื่อตรวจรับมอบ
งานไดเ้นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 

วงจรเงินสด 
 ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 11 วัน 38 วัน และ 73 วัน ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายผ่านระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหน้ีเฉลี่ยได้ดังนี้ 

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 80 วัน 105 วัน และ 162 วันตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บ
หน้ีเฉลี่ยดังกล่าวคำนวณจากลูกหน้ีการค้า ปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากับ 80 วัน ลดงจากปีก่อน มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหน้ีการค้า ซ่ึง
ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาก ICN ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ USO ประกอบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ
รายได้จากการประกอบธุรกิจ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของ
บริษัทฯ ลดลง 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากับ 105 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ี
การค้าซ่ึงเพิ่มขึ้นตามการวางบิลเรียกชำระเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก W&W และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากโครงการ 
USO (Phase 2) และ CAT IDC ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาเก็บหน้ี เฉลี่ยปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากับ 162 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ี
การค้าซึ่งเพิ่มขึ้นจากการวางบิลเรียกชำระเงินโครงการใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก W&W (โครงการ MA USO Phase 1 และ Phase 2)  
ICN และ TKC (โครงการ CAT Filter) ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 69 วัน 67 วัน และ 89 วัน ตามลำดับ ระยะเวลาชำระหน้ี
เฉลี่ยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเจ้าหน้ีการค้า 

ณ สิ้นปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 69 วัน และ  67 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกัน และลดลง
จากปี 2560 ค่อนข้างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมสูงขึ้น และระยะเวลาชำระหน้ีเฉลี่ยลดลง 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 89 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันสิ้นปีค่อนข้างสูง ในขณะท่ีบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มของเจ้าหน้ี
การค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้าลดลง และระยะเวลาชำระหน้ีเฉลี่ยสงูขึ้น 
 

1.5  ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
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ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้า 
 การท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาเป็นจำนวนมากในปี 2561 - 2563  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 47.26 ร้อย
ละ 24.84 และร้อยละ 37.38 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ จากการที่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกชำระเงินจากบางโครงการ 
เนื่องจากยังไม่ถึงเงื่อนไขการวางบิล หรือโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการตรวจรับงานนาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา
สะสมค่อนข้างมาก จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีบริษัทฯ จะได้รับเงินจาก
โครงการดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ ฐานะการเงินมั่นคง ดังน้ันความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ จะไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัทดังกล่าวจึงมีไม่มากนัก  
 
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 การที่รายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจาก W&W ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่ม TRUE บริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และต่อผลการดำเนินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงโดย เช่น การหาลูกค้ารายใหม่อย่าง
น้อย 3 รายต่อปี และขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

 
 

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
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โทรศัพท์ 02-092-7444 โทรสาร 02-092-7448 

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


