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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ 

รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 

 บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 



  

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทีม่ีคณุภาพ 

ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น 

พัฒนาความเป็นมืออาชพีและสร้างคณุภาพชีวติที่ดีแกพ่นักงาน 

เอาใจใส่ ทุ่มเท ท าในส่ิงที่เหมาะสมและเชือ่ถือได้เพ่ือ Stakeholder 

มุ่งมัน่ในการด าเนนิธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

“เป็นผู้เช่ียวชาญ 1 ใน 3 

ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม 

และคอมพิวเตอร์ภายใน 5 ปี” 

 

วิสัยทัศน์ [Vision] 

 

56-1 One Report 2021 

 

พันธกิจ [Mission] 
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โครงสร้างและ 

การด าเนินงานของบริษัท 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

การวิเคราะห์และ 

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 

ส่วนที่ 1 :  

การประกอบธุรกิจและผลการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 :  

การก ากับดูแลกิจการ 

ส่วนที่ 3 :  

 137  งบการเงิน 

นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  

และขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน 

และอื่นๆ 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

23 

98 

82 

66 

57 

103 

สารบัญ 

ส่วนที่ 4 :  

       รบัรองความถูกต้องของข้อมูล 

117 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 134 

• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ  

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสุดในสายงาน

บัญชีและการเงินผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการ 

179 เอกสารแนบ 1 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการบริหาร 

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ

กฎบัตรคณะกรรรมการชุดย่อย 

• ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด

เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

• นโยบายและแนวปฏิบัติก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

181 เอกสารแนบ 2 

186 เอกสารแนบ 5 

192 เอกสารแนบ 7 

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

181 เอกสารแนบ 3 

182 เอกสารแนบ 4 

186 เอกสารแนบ 6 

111 

177 
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ค่านิยมองค์กร 

[Core Values] 

ท ำงำนดว้ยส ำนึกในคณุธรรมและจรยิธรรม 

INTEGRITY 
I 

ใหบ้รกิำร 24 hrs. x 7 days 

NON-STOP SERVICE 
N 

กำรสรำ้งควำมรวดเรว็ในกำรท ำงำน 

FAST 
F 

รว่มกนัท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

TEAM SPIRIT 
T 

มุ่งเนน้ที่ควำมรูก้ำรฝึกฝนและกำรสั่งสอน 

EDUCATION 
E 

มุ่งเนน้ที่ขอ้ตกลงของลกูคำ้ 

AGREEMENT 
A 

ควำมรบัผิดชอบและส ำนึกในควำมรบัผิดชอบ 
ต่องำนที่ไดร้บัมอบหมำย 

RESPONSIBILITY 
R 

มุ่งเนน้ที่ควำมส ำเรจ็ของงำน 

SUCCESS 
S 

I 

N 

S 

E 

T 

 

I 

N 

F 

R 

A 

S 

E 

T 
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2561 

2556 

2562 

2549 

2553 

จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 

เพิ่มทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 

2564 

2563 

• ISSP Hall Room 

• TOT 16OK 

เพิ่มทุนจดเบียน 5 ล้านบาท 

• BFKT TUC NEDNET Fiber optic 

• PEA DWDM 

• TRUE IDC 

• TRUE-MSC 

• USO UPC Den เพิ่มทุนจดเบียน 207 ล้านบาท 

 

เพ่ิมทุนจดเบียน 280 ล้านบาท 

 
• KT-Feeder 

• TRUE RMSC 

• MRTA CCTV 

• KTBSC-DC 

• CAT Filter 

• CAT IDC-P2 

• CAT G-Cloud 
• Civil Works for New Sites and Upgrade Sites 

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทำการซ้ือขายครั้งแรกใน
วันที่ 8 ต.ค. 62 ชื่อยอ่หลักทรัพย์ “INSET” 

• เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2549  
ด้วยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท 

• TOT 577K 

• TOT 3G Node B 

• BFKT New Tower 

• ICONSIAM – DC 

• TRUE Landing Station Songkla 

• CAT Tower Collocate 

• CAT Asian Hub 

• CAT IDC 

• MRT Blue Line – Fire protection 

• PEA IP Access Southern 

เพิ่มทุนจดเบียน 462 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

 

• USO – P2 

• KTBCS 

• New Server Room Transport 

• DC – Fiscal Policy Office 

เพิ่มทุนจดเบียน 308 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

 

• M&E System Installation for Data Center 

• M&E System Installation for Cable Landing 

Station 

• Replacement of Overhead Power Line with 

Underground Power Cable System to 

Enhance Eastern Aviation City’s Landscape 

• EEC DATA CENTER 

2565 ปัจจุบัน 
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120.12 

2562 2563 2564 

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 

1,504.07 

1,219.97 

2562 2563 2564 

1,316.44 

รายได้รวม (ล้านบาท) 

 

2564 

 

2563 

 

2562 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

18.91% 

16.73% 

21.08% 

 

2,000 

 

1,500 

 

1,000 

 

0 

 

 

2564 

 

2563 

 

2562 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

16.80% 

14.34% 

18.00% 

135.49 

170.54 

1,331.94 

1,216.16 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

1,216.16 

1,044.63 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.28 (บาท) 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

0.28 

0.22 

0.27 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

จ านวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 

615,999,966 

615,999,966 

450,400,000 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 

1,103.28 ล้านบาท 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

1,072.58 

1,334.68 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปผลทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 964.32 ล้านบาท 

964.32 

839.14 

780.31 

1,103.28 

รวมหนี้สิน 251.84 ล้านบาท 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

251.84 

492.80 

264.23 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.70 (เท่า) 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

4.70 

2.52 

4.25 

อัตราก าไรข้ันต้น 20.99 (%) 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

20.99 

15.54 

17.49 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

0.26 (เท่า) 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

0.26 

0.59 

0.34 

อัตราก าไรสุทธิ 12.95 (%) 

2564 
 

2563 
 

2562 
 

 

12.95 

9.01 

9.85 

เปรียบเทียบรายได้  (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2563 

1,316.44 

199.55 

งานซ่อมบ ารุงและบริการ 
179.69 

ศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

936.01 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม 

 และคมนาคมขนส่ง 

รายได้อ่ืนๆ 

1.19 

1,504.07 

173.44 

งานซ่อมบ ารุงและบริการ 

703.90 

ศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

623.61 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม 

 และคมนาคมขนส่ง 

รายได้อ่ืนๆ 

3.12 

ปี 2564 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  
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นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการบริษัท 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการผู้จัดการ 

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จัดการ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 
 

ในปี 2564 ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงประสบกับวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ถึงแม้ว่ามีการคิดค้นวัคซีนในการรักษาได้แล้ว แต่จน
ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวยังคงมีอยู ่อย่าง
ต่อเนื ่อง และการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทำให้หลายๆ องค์กรไม่เว้นแม้กระทั่ง
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสรวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐอย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย โดยได้ดำเนินการจัดให้มีการทำความสะอาดและ 
ฉีดพ่นฆ่าเซื้อไวรัสโควิดภายในสถานที่ทำงาน และมีการสุ่ม
ตรวจโควิดพนักงานโดยชุดตรวจ Antigen rapid test เป็น
ประจำทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานสลับช่วงเวลา
การปฏิบัติงาน (Work From Home) เพื ่อลดความแออัดใน
สถานที่ทำงาน 

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
จะส่งผลกระทบด้านลบในทุกภาคส่วน สำหรับในส่วนของ
บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , ธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงาน
ซ่อมบำรุงที่ให้บริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม ได้รับผลทางบวกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ถือเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจสร้างหรือขยายศูนย ์ Data Center และอัพเกรด
อุปกรณ์ 5G เพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home 
เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับงานอย่างต่อเนื่องและเติบโต
อย่างแข็งแกร่งในอนาคต 

ส่วนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจ
ก ่อสร้างศูนย์ข ้อมูล (Data Center) มีแนวโน้มเต ิบโตดีอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน Data และ Cloud ที่
ส ูงมากขึ ้นการจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง
บริษัทฯ มีการเพิ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Cloud Service 
Provider ในการก ่ อสร ้ า งศ ู นย ์ ข ้ อม ูล  ( Data Center) ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูล (Data Center)  สำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทมี
รายได้ประจำ (Recurring  Income) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทำให้ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้า ซ่ึงบริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการและสามารถส่งมอบ
งานได้ตามระยะเวลาที ่กำหนด ดังนั ้นจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้  

ได้รับงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสนับสนุนการเติบโตของ
รายได้และกำไรมากขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
ได้อย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมด้านความยั่งยืนในหลายกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงให้กับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในด้านการพัฒนาด้านความรู ้ ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัทฯ มองว่าทรัพยากรที่
สำคัญที่สุดที่จะทำให้บริษัทฯ เกิดการเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น
คือทรัพยากรคน ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะเป็น
องค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้
บร ิษ ัทฯ ย ังเน ้นเร ื ่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและให้ความสำคัญในการ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน นั ้นหมายถึงการลดความ
สูญเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์คือ
การลดต้นทุนในการทำงานซึ ่งจะทำให้ผลประกอบการของ
บริษัทดีขึ้นต่อไปในอนาคต  

อย ่างไรก ็ตามทางคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรม และพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น ดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ  

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น คู ่ค้า สถาบัน
การเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุก
ท่านเชื ่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรมีการ
เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
ตลอดไป  

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการ 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

01 นายกัมปนาท โลหเจรญิวนิช 05 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 
•  • ประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

 

 • กรรมการ 
 

02 นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ 06 นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อแทน 

 

 • กรรมการ 
 

03 นางสาวลลติา หงษ์รัตนวงศ ์ 07 นายวิเชยีร เจยีกเจิม 
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

 

 • กรรมการ 

04 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 08 นายเกษม เตไชยา 
 • กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 • กรรมการ 

   
01 02 03 

   
04 05 06 

  

 

07 08  
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คณะผู้บริหาร 

 

 
 
 

 

  

   
01 02 03 

  

 

04 05  

01 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 04 นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 
•  • กรรมการผู้จัดการ 
• ประธานกรรมการบริหาร 

 

 • กรรมการบรหิาร 
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ 

02 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 05 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ์ 
 • กรรมการบรหิาร 

• รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป 
 

 • กรรมการบรหิาร 
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 

03 นางสาววรางคณะ เตไชยา   
 • กรรมการบรหิาร 

• รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
• เลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 

คณะกรรมการบริษัท  

และผู้บริหาร 
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นายกัมปนาท โลหเจรญิวนิช 
         
         ตำแหน่ง :    อาย:ุ 71 ปี 

▪ ประธานกรรมการบริษัท 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ 

 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.16%  
  ของทุนจดทะเบยีนที่ชำระแล้ว 

▪ ปริญญาโท MS (ECON)  สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A. 
▪ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ประวัติการอบรม : 
▪ - ไม่ม-ี  

ประวัติการทำความผิด 
▪   ไม่ม-ี 

▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 17/2545) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1) 

▪ Leading the way into the Futures Business by TFEX 
And University of Chicago 

▪ หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 
รุ่นที่ 4 สมาคมธนาคารไทย 

▪ KT 4 by Kepner & Tregoe 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินฟราเซท 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ
- กรรมการอิสระ 

2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  บมจ. ทรีนีตี้วัฒนา 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2554 – 2561 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

  (ด้านการเงินการลงทุน)  
2552 – 2559 - กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. 
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นายศรัณย์   สุภัคศรัณย ์
         
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 48 ปี 

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา :      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
▪ ปริญญาตรี การบญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.48%  
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 

 
ประวัติการอบรม :      ประวัติการทำความผิด 
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) 

▪ - ไม่มี- 
     ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

▪ - ไม่มี-  
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน)  

ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2564-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เนวานา ไดอ ิ

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินฟราเซท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ    บมจ. สบายเทคโนโลย ี
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ ์
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  บมจ. โรงพยาบาลราชธาน ี
 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม 

วิชาชีพบัญช ี  ราชูปถัมภ ์
2558 – 2562 - กรรมการบริษัท   บจก. บัญชกีิจ พีแอนด์เอส  
     คอนโซลิเดชั่น 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  



 

15 

 

  

 

นางสาวลลติา หงษ์รตันวงศ์ 
         
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 44 ปี 

▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.27%  
  ของทุนจดทะเบยีนที่ชำระแล้ว 

▪ ปริญญาเอก Management Science,  Illinois Institute of Technology, USA 
▪ ปริญญาโท  Finance,  Illinois Institute of Technology, USA 
▪ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประวัติการอบรม : 
▪ - ไม่ม-ี  

ประวัติการทำความผิด 
▪  -ไม่ม-ี  

 

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) 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  บมจ. สินมั่นคงประกันภยั 

- กรรมการตรวจสอบ 
2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหา บมจ. อินฟราเซท 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม  
เจเอสพี 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2555 –ป้จจุบัน - อาจารยป์ระจำ   คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
         
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 47 ปี 

▪ กรรมการบริษัท 
▪ กรรมการผู้จัดการ 
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
▪ ประธานกรรมการบริหาร 

 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 

 

 
 

 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา :      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 38.01%  

ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 
 
 

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

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot)  

รุ่นที่ 13/2563 

 

▪ - ไม่มี- 
     ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

▪ - ไม่มี-  
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน)  

ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2549-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บมจ. อินฟราเซท 

- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหาร 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2556-2558 - ผู้อำนวยการ  สภาวิชาชีพบัญช ี
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นายเมธา โชตอิภิสิทธิก์ุล 
 
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 43 ปี 

▪ กรรมการบริษัท 
▪ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป 
▪ กรรมการบริหาร 

 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 3.83%  
  ของทุนจดทะเบยีนที่ชำระแล้ว 

▪ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
▪ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟา้ อิเล็กทรอนกิส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประวัติการอบรม : 
▪ - ไม่ม-ี  

ประวัติการทำความผิด 
▪ - ไม่ม-ี  

 

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

 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บมจ. อินฟราเซท 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริหารทัว่ไป 

- กรรมการบริหาร 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2561 – 2562 - กรรมการ     บจก. อินฟราเซท  

- รองกรรมการผู้จัดการ    
2558 – 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บจก. อินฟราเซท  
2551 – 2557 - ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ บจก. อินฟราเซท 
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นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 
 
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 42 ปี 

▪ กรรมการบริษัท 
▪ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดต้ังและบริการ 
▪ กรรมการบริหาร 

 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 

 
 

 

 

 
 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.18%  

ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 
 

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

 

▪ - ไม่มี- 
     ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 

▪ - ไม่มี-  
 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน)  

ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บมจ. อินฟราเซท 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานติดต้ังและบริการ 

- กรรมการบริหาร 
 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2561-2562 - กรรมการ   บจก. อินฟราเซท 
   - รองกรรมการผู้จัดการ  
2554-2560 - ผู้จัดการโครงการ  บจก. อินฟราเซท 
 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  



 

19 

 

 

 
  

 

 

นายวิเชียร เจียกเจิม 
 
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 69 ปี 

▪ กรรมการบริษัท 
 

 
 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.24%  
  ของทุนจดทะเบยีนที่ชำระแล้ว 

▪ ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงิน (M.B.A)  
INDIANA UNIVERSITY, U.S.A. 

▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ประวัติการอบรม : 
▪ - ไม่มี-  

ประวัติการทำความผิด 
▪ - ไม่มี-  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 13/2543 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2564-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เนอวานา ไดอ ิ 
2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท   บมจ. อินฟราเซท 
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น 
2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บจก. บยีอนกรีน 
2542 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่คอนโดมิเนี่ยม 
2541 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บจก. คลังสินค้านานากจิ 
2534 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  บจก. บีทีเอ็มยู ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด  
2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจก. บโีอที ลีส (ประเทศไทย) 
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นายเกษม เตไชยา 
 
         ตำแหน่ง :    อาย:ุ 46 ปี 

▪ กรรมการบริษัท 
 
 
 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 15 มีนาคม 2562 

 

 
 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ปริญญาโท  Executive MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.27%  
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 

 
ประวัติการอบรม :      ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 292/2563 

▪ - เป็นพี่ชายของ นางสาววรางคณา เตไชยา- 
ประวัติการทำความผิด 
▪ - ไม่มี- 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน)  

ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บมจ. อินฟราเซท 
2558 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท   บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอรี ่
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นางสาววรางคณา เตไชยา 
 
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 43 ปี 

▪ กรรมการบริหาร 
▪ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
▪ เลขานุการบริษัท 

 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา : 
▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: 0.13%  
  ของทุนจดทะเบยีนที่ชำระแล้ว 

▪ ปริญญาโท บรหิารธุรกจิ Monash University 
▪ ปริญญาตรี การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประวัติการอบรม : 
▪ - เป็นน้องสาวนายเกษม เตไชยา 

ประวัติการทำความผิด 
▪ - ไม่ม-ี  

 

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

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
▪ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560 

 
 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน) 

 ปี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2561-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร  บมจ. อินฟราเซท 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน 

- เลขานุการบริษัท 
2558 – 2561 - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ดีมีเตอร์คอร์ปอเรชั่น 

และบัญชี   
 

 ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 
 

-ไม่มี- 
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นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ ์
 
        ตำแหน่ง :    อาย:ุ 41 ปี 

▪ กรรมการบริหาร 
▪ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
 

▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: -ไม่มี-  
       

ประวัติการอบรม :      ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร 
▪ Cisco Sales Expert 
▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 18 “มูลนิธสิถาบัน

วิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” 

▪ - ไม่มี- 
     ประวัติการทำความผิด 

▪ - ไม่มี-  

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (บริษัทจดทะเบยีน)  

ป ี  ตำแหน่ง   ชื่อบริษัท 
2563 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. อินฟราเซท 

สายงานขายและการตลาด    
2549 –มี.ค.2563 - ผู้จัดการฝ่ายงานขาย  บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี 
 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปยี้อนหลัง (กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
-ไม่มี- 
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บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความ
ชำนาญในธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมของประเทศไทยในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท อินฟราเซท จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้วยทุนจด
ทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนให้ก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ
จนกระทั่งนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนจะทะเบียนทั้งสิ้น 
280 ล้านบาท ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “INSET” ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ 
ได้แก่ (1) ธ ุรกิจก่อสร้างศูนย ์ข ้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Infrastructure) (2) ธุรกิจโครงสร้างพื ้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and 
Transportation Infrastructure) (3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) 
 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

แนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2564 

 บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้น 4 เร่ืองหลักเป็นสำคัญได้แก่ การสร้างความเติบโตในธุรกิจ, การบริการ
ลูกค้า, การเพิ่มทักษะพัฒนาบุคลากร และ มุ่งเน้นรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

• การสร้างความเติบโตในธุรกิจ: บริษัทฯ ไม่หยุดที่จะขยายลูกค้าที่มีอยู่และมองหาโอกาศที่จะสร้างลูกค้า
กลุ่มใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

• การบริการลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการรู้จักและเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริง, การพัฒนาการให้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

• การเพิ ่มทักษะพัฒนาบุคลากร : บริษัทฯ มุ ่งที ่จะพัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้ 
(1) เพิ่มศักยภาพพนักงาน โดยการเน้นจัดหลักสูตรการอบรมเพิ่มทักษะ  ความรู้เทคนิคด้านต่างๆ 

อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
(2) มีการปรับองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการรับรองของระบบ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ( ISO9001:2015, ISO14001:2015, 
ISO45001:2018) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

• มุ่งเน้นรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ: บริษัทฯ มุ่งเน้นเพิ่มรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ ซึ่งเป็น

รายได้ประจำที่เกิดจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า ซ่ึงเป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้าง

ศูนย์ข้อมูล โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆ ของ Date 

Center  
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(แบบ 56-1 One Report)  

 
 
 
  

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

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี  
มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turnkey) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 
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 
• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านในพื้นที่ชาย

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

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

• โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับห้างสรรพสินค้า ICONSIAM  
• โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล CAT IDC  
• โครงการติดตั้งอุปกรณ์ DC Power System ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 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 
• บริษัทได้รับงานจัดหาที่ดินพร้อมดำเนินการก่อสร้างอาคารและงานระบบประกอบอาคารศูนย์ DATA CENTER 

มาตรฐานระดับ Tier III ของสถาบัน Uptime มูลค่าโครงการ 413 ล้านบาท 
• บริษัทได้รับงานติดต้ังระบบ M&E อาคาร DATA CENTER  และงานระบบประกอบอาคาร อาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ 

(Landing Station) รวมมูลค่าโครงการ 210 ล้านบาท  
 

2. ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 
(Telecommunications and Transportation Infrastructure) 

จากการดำเนินงานกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมกับบริษัทที่เป็นที่รู ้จักในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมหลายแห่งที่ประกอบการเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงขา่ย
โทรคมนาคม เช่น บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (W&W), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH), 
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT), บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(SAMART) เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานบริการเป็นผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจากพันธมิตรธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การสำรวจ , 
ออกแบบ, ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคม และติดต้ังสายสัญญาณส่ือสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม 
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  ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา เช่น 
• ก่อสร้างโครงข่ายเสาสัญญาณโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ( TUC) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท 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 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ  
• โครงการการการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการ

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

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

• บริษัทได้รับงานออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า
โครงการ 35 ล้านบาท 

• บริษัทได้รับงานสำรวจ ทอสอบและติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิล (HDPE) และติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง 
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าโครงการ 370 ล้านบาท 

 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) 

นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีธุรกิจการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงและให้บริการดูแลรักษาสำหรับ
โครงการที่เป็นศูนย์ข้อมูล โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างระบบโทรคมนาคมด้วย โดยให้บริการกับ
เจ้าของโครงการ หรือรับงานช่วงต่อจากผู้รับเหมาหลัก ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทำให้รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มีความ
ต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงและบริการจะมีทั้งแบบที่เป็นการให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนด (Preventive Maintenance) 
และแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance) ตาม “โปรแกรม 24/7” คือ ให้บริการทุกวันตลอด 
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าที่ได้ส่งมอบงานโครงการแล้วและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อม
บำรุงรักษาต่อเนื่อง และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีความต้องการการบำรุงรักษาและบริการระบบงานของตัวเอง ตัวอย่างงาน
ปัจจุบันและที่ผ่านมา เช่น 
• งานบำรุงรักษาระบบสื่อสาร DWDM and IP Core Network ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
• งานบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบงานในศูนย์ Data Center ของ CAT  
• งานซ่อมบำรุงระบบสนับสนุนอาคารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รวมส่วนต่อขยายถึงสถานีเตาปูน 

(MRT Blue Line)  
• งานบำรุงรักษาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและ

หมู่บ้านในพื้นที ่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที ่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(โครงการ USO Phase 1) 

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

• บริษัทได้รับงานบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุงโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มูลค่าโครงการ 42 ล้านบาท 
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กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

การหาลูกค้ากลุ่มใหม ่

มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี 

และคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ 

พัฒนาความสามารถในการ 

ให้บริการอย่างครบวงจร 

ส่งมอบงานท่ีมีคณุภาพ 

และรวดเรว็เกินความ 

คาดหมายของลูกค้า 

รับงานท่ีเหมาะสมกับ 

ความสามารถของบริษัท 

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ  1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน 5 ปี 

2. พันธกิจ (Mission) 

 บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น พัฒนาความเป็นมืออาชีพและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเททำในสิ่งที่ เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ stakeholder และมุ่งมั่น
ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน
รายได้จากการให้บริการ และระดับความสามารถในการทำกำไร โดยการสร้างความน่าเชื่อถือจากผลงานและ
คุณภาพงานที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

4. กลยุทธ์ 

 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้น
นำ ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดังนี้ 
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มีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จาก
ประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษัทฯ 
ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้
บริษัทฯ มีลูกค้าที่ไว้วางใจมอบหมายงานให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้า 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้สามารถส่งมอบได้เร็วกว่ากำหนด จึงมีขั้นตอนและระบบการ
ดำเนินงานโครงการ รวมถึงเครือข่ายคู่ค้าที่มีศักยภาพในแทบทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วกว่า
กำหนดโดยยังสามารถรักษาคุณภาพงานไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน และ
แนวทางการรับวางใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่รวดเร็วให้กับคู่ค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินโครงการให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงทำให้บริษัทฯ ไม่เคยต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการตามกำหนดและสามารถรับ
งานโครงการได้มากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ และ
กลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร  
บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานในขอบเขตที่หลากหลาย และ
สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ทัดเทียมกับ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ
ทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการส่งมอบ ทั้งการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการ
ในราคาที ่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้าง
ความสามารถในการรับงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

รับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาความ
เหมาะสมของลักษณะการรับงานเพื ่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการราย ได้และกระแสเงินสดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของ
งานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจาก
ผู้รับเหมาหลักได้ทันทีที่ทำงานส่วนของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำ
ให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการที่มขีนาด
เหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก  

หาลูกค้ากลุ่มใหม่ 
บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆให้บริษัทฯ โดยใช้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็นเวลานานและทีมงานฝ่ายขายที่ออก
หาโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้าที่เปิดกว้างและไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม ๆ โดยเน้นการ
รับงานโครงการที่สามารถนำความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทฯ มาประยุกต์ในบริบทใหม่โดยบริษัทฯ 
ตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้ารายใหม่ปีละ 3 ราย 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

• ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท  

• เริ่มแรกบริษัทฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างและติดตั้งศูนย์ข้อมูลโดยมีการซ่อมบำรุงและบริการหลังการก่อสร้างให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาช่วงในการให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มลูกค้า
ประเภทบริษัทสำนักงานขนาดเล็กและกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านบริการระบบสารสนเทศ (System Integrator 
หรือ SI) เช่น AIT, FORTH, LOXLEY กลุ่มบริษัท SAMART และกลุ่มบริษัท CDG เป็นต้น โดยบริษัท SI ดังกล่าวจะเป็นผู้รับเหมา
หลัก (Main Contractor) หรือผู ้จำหน่ายอุปกรณ์หลักในการเข้าประมูลโครงการติดตั ้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มอบหมายงานบางส่วนให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ในช่วงแรกที่บริษัทฯ ได้รับงานจะเป็นโครงการขนาด
เล็กมูลค่าไม่สูงมาก แต่เน้นปริมาณของการให้บริการและใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน  

• ปี 2553 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 

 

• บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ 

• บริษัทฯ เริ่มมีพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FORTH บริษัทฯ เริ่มรับงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในโครงการ MSAN 160K (Multi-Service Access Node) ที่ทำให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ 
TOT) ซึ่งเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพื่อให้ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
ซ่ึงบริษัทฯ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้มากกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศไทย และจากผลงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับงาน
เพิ่มซ่ึงเป็นโครงการส่วนขยายคือ MSAN 577K อีกจำนวน 1 โซน   
 

• ต่อมาบริษัทฯ เริ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ W&W โดยเริ่มรับงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นงานก่อสร้างและติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณในโครงการ TOT 3G โดยทำงานร่วมกับ W&W ถึงแม้บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านนี้มาก่อน 
แต่บริษัทฯ ก็เล็งเห็นโอกาสการขยายการให้บริการ จึงได้พัฒนาการให้บริการส่วนงานดังกล่าว และสามารถก่อสร้างและติดตั้งเสา
ส่งสัญญาณสำหรับโครงการดังกล่าวได้มากถึง 570 ต้น จากทั้งหมด 652 ต้นของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความ
ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในผลงานและคุณภาพงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ต่อมา W&W ได้ให้โอกาสบริษัทฯ ในการเข้าร่วมเสนอ
ราคาและบริการในงานต่อมาอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จากผลงานที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ
มากขึ้นจากพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง เช่น กลุ่มบริษัท AIT และกลุ่มบริษัท SAMART เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงาน
ก่อสร้างโครงข่ายเสาและสายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่ W&W ได้รับจาก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (กลุ่ม TRUE) และทำให้บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน
ธุรกิจมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี  

• ปี 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 

 

2549 2553 

2554 2558 
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• บริษัทฯ ได้รับโครงการก่อสร้างศูนย์ชุมสายโทรคมนาคมในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของกลุ่ม TRUE มูลค่ากว่า 450 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ให้บริการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมงานก่อสร้างอาคารพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร และงานระบบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกันไฟกระชาก ระบบปรับอากาศ ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบดับเพลิง และระบบ
กล้องวงจรปิดในอาคาร เป็นต้น  ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ศูนย์ Data 
Center สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

 

 

• บริษัทฯ เริ่มรับงานขนาดใหญ่ ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก จากการรับงานรับเหมาช่วงต่อจากผู้ที่ประมูล
งานโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ Universal Service Obligation 
(โครงการ USO (Phase 1)) ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำโครงการ USO (Phase 1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะที่ 1 กลุ่ม TRUE เป็นผู้ที่ประมูลได้สำหรับงานที่จัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ต (Broadband Services) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และงานที่จัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Services) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี W&W เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการในระยะที่ 1 
ในการเสนอราคาและบริการต่อ W&W เพื่อรับงานต่อ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ AIT ในการเสนอราคาและบริการ มูลค่างานใน
ส่วนที่บริษัทฯ ได้รับมีมูลค่ารวมประมาณ 1,160 ล้านบาท  

 

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 207 ล้านบาท รวมถึงดำเนินโครงการ USO (Phase 1) ต่อเนื่องจากปี 2560 
และมีการรับงานโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับโครงการ CAT 
Collocate Tower มูลค่า 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สำหรับห้างสรรพสินค้า ICONSIAM มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้เริ ่มพัฒนางานรูปแบบใหม่สำหรับการ
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มรับงานกับผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ลงใต้ดิน เพื่อไม่ให้
บดบังทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน ซ่ึงปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะนิยมวางสายไฟฟ้าใต้ดินมากขึ้น 

 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
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• บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการ USO (Phase 2) และงานบำรุงรักษาโครงการ USO (Phase 1) รวมถึงยังคงขยายโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินฟรา
เซท จำกัด (มหาชน)” และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 207 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จำนวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (IPO) และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อที่จะระดมเงินทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้สามารถรับงานโครงการที่มี
มูลค่าสูงได้ ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน 5 ปี 

 

• บริษัทได้รับงานโครงการ New Tier III Modular (BBT) ก่อสร้าง Data Center แบบ Modular ในพื้นที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์
บางบัวทอง ตามมาตรฐาน Tier III งานออกแบบและก่อสร้างจากสถาบัน Uptime มูลค่างาน 339 ล้านบาท ของบริษัทกรุงไทย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด 

• บริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการรบกวนกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz มูลค่างาน 1,088 ล้านบาท  

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

 

 

• บริษัทได้รับงานบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุงโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มูลค่าโครงการ 42 ล้านบาท 

• บริษัทได้รับงานออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 
35 ล้านบาท 

• บริษัทได้รับงานจัดหาที่ดินพร้อมดำเนินการก่อสร้างอาคารและงานระบบประกอบอาคารศูนย์ DATA CENTER มาตรฐานระดับ 
Tier III ของสถาบัน Uptime มูลค่าโครงการ 413 ล้านบาท 

• บริษัทได้รับงานติดตั้งระบบ M&E อาคาร DATA CENTER  และงานระบบประกอบอาคาร อาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ (Landing 
Station) รวมมูลค่าโครงการ 210 ล้านบาท  

• บริษัทได้รับงานสำรวจ ทอสอบและติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิล (HDPE) และติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ มูลค่าโครงการ 370 ล้านบาท 

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 280 ล้านบาท เป็น 308 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัท 

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 308 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึง
สามารถแบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งสามารถต่อยอดจากงานรับเหมาหลักบางโครงการให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
และขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างรายได้
ตามลักษณะธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ตามงบการเงินสำหรับปี 2562 - 2564 ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ ์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1,059.22 86.82 703.90 46.78 179.69 13.65 

2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย 
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

110.44 9.05 623.61 41.46 936.01 71.10 

3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 46.95 3.85 173.44 11.53 199.55 15.16 

รวมรายได้หลัก 1,216.61 99.73 1,500.95 99.79 1,315.25 99.91 

รายได้อื่น 3.35 0.27 3.12 0.21 1.19 0.09 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,219.96 100.00 1,504.07 100.00 1,316.44 100.00 

 

หมายเหตุ: รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย  

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

  

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย

โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 
• งานติดต้ังเสาส่งสัญญาณ และ

งานติดต้ังระบบโครงข่าย   
 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 
• ด้านศูนย์ข้อมูล, เทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงโครงข่าย
โทรคมนาคม 

1 
2 

3 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม โดยครอบคลุม

งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
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
ด้านลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัญญา ส่งมอบงาน 

เจ้าของโครงการ (Project Owner) 

สัญญา ส่งมอบงาน 

ว่าจ้าง ส่งมอบงาน 

สัญญา ส่งมอบงาน 

ผู้ประกอบการ 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ผู้ประกอบการ 

โทรคมนาคม 

บริษัทเอกชน 

ขนาดใหญ่ 

ผู้รับเหมาหลัก  

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชชน)  

หน่วยงานราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ 

ผู้รับเหมารายย่อย  

INSET  
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ในการดำเนินการสำหรับทุกโครงการ ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะควบคุมคุณภาพของงาน ตั้งแต่การสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง การวางแผนก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างโครงการของผู้รับเหมารายย่อยจนกระทั่งส่งมอบงาน ทั้งนี้
สามารถแบ่งประเภทงานของบริษัทฯ ตามลักษณะโครงการได้ดังนี้ 

 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center and Information Technology 
Infrastructure) 
(1.1) งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
Data Center เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการจัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 

(Data) ที่มีปริมาณมาก และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซ่ึงในการออกแบบและการก่อสร้าง Data Center จะเน้นให้การทำงานของ Server 
มีความสามารถในการตอบสนองและทำงานได้เสถียรที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบัน Data Center ยังมีส่วนทำให้การส่งข้อมูลและสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานสะดวกขึ้น  

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง Data Center ทั้งการก่อสร้างอาคาร Data Center ใหม่ และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็น Data 
Center ซึ่งจะต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความชำนาญที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Data Center ต้องได้รับการออกแบบและก่อสร้างที ่มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความแตกต่างจากอาคารหรือห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

• โครงสร้างศูนย์ Data Center :  
งานออกแบบ Data Center จะมีลักษณะพิเศษในด้านการออกแบบ
โครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักที่มากกว่าอาคารโดยทั่วไป เนื่องจาก 
Data Center ต้องมีเครื ่อง Server วางเป็นจำนวนมาก รวมถึงมี
อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มากกว่าอาคารปกติ รวมถึงยังต้องคำนึงถึง
การรองรับแรงสั่นสะเทือนของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองด้วย นอกจากนี้
การออกแบบโครงสร้างกำแพงก็มีความสำคัญในการสร้าง Data 
Center ซึ่งต้องออกแบบให้กำแพงมีความหนากว่าปกติ เช่น เป็น
กำแพงคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อช่วยในการป้องกันความร้อน ความชื้น
จากภายนอก และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นภายใน
อาคาร เป็นต้น 

• ระบบทำความเย็น :  
เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่อง Server ที่มีความร้อนสูงจากการใช้
งานตลอด 24 ชม. อาคาร Data Center จะต้องมีระบบทำความเย็น
ที ่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ระดับที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง Server ที่ 22 องศาเซลเซียส หรือ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ทั้งนี้ อาจใช้ฉนวนกันความร้อนจาก
ภายนอก เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในได้ นอกจากนี้ Data 
Center บางแห่งจะทำการยกพื้นขึ้นเพื่อเดินระบบปรับอากาศไว้ใต้
พื้น หรือการทำความเย็นที่ให้ลมเย็นจากพื้นสู่เพดาน 

• ระบบพลังงานสำรอง :  
Data Center จะต้องมีระบบไฟฟ้าหรือพลังงานสำรอง เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเนื่องและจ่ายไฟ
ชดเชยเมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากหรือไฟเกิน ดังนั้นการออกแบบและก่อสร้างอาคาร Data Center จะต้องมีส่วนของ
ระบบพลังงานสำรองเพื่อให้เครื่อง Server สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา ระบบไฟฟ้าสำรองมีหลาย
แบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรองจาก Battery (UPS Power Supply) ระบบการปั่นไฟสำรองจากน้ำมัน (Generator) และหม้อแปลง
ไฟฟ้าประเภท Dry Type ซึ่งใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าที่รับมาให้เข้ากับการใช้งานในศูนย์ Data Center เป็นต้น โดยทั่วไป Data 
Center จะมีระบบไฟฟ้าสำรองมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้แทนกันได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
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• ระบบการรักษาความปลอดภัย :  
อาคาร Data Center จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในอาคารจากการที่มี
วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เช่น ระบบดับเพลิง (สำหรับ Data Center ควรจะใช้สารดับเพลิงที่เป็นสารไม่นำไฟฟ้า ไม่
ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Pyrogen, NOVEC เป็นต้น) นอกจากระบบดับเพลิงแล้ว ยังต้องมีระบบตรวจจับความร้อน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออก Data Center 

อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสากลของสถาบัน Uptime Institute สามารถแบ่ง Data Center ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ได้
ดังน้ี 
 

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 ที่มีองค์ประกอบของงาน

ระบบในระดับพื้นฐาน) มีระบบต่างๆ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้า , ระบบ

ส่งน้ำเย็น, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพียงพอสำหรับการรองรับ 

Data Center ทั้งระบบ แต่ไม่มีอุปกรณ์สำรอง (Redundancy) โดย

ในระดับ Tier I ยอมให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ หรือมี 

Service Level Agreement (SLA) ที ่ 99.671% หรือที ่ 28.817 

ชั่วโมงต่อปี 

Tier II:  Redundant Capacity Components เ ป็ น  Data 
Center ที ่มีระบบการทำงานพื้นฐานจาก Tier I แต่มีอุปกรณ์ชุด
สำรองในระบบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบพลังงานสำรอง (UPS และ 
Generator) ระบบที่เกี ่ยวกับการ Cooling เพื ่อเพิ ่มระดับความ
ปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ IT ภายใน Data Center (ระบบมีชุดสำรอง
แบบ N+1 (+1 หมายถึงมีระบบสำรองไว้รองรับ)) โดยในระดับ Tier 
II ยอมให้มี SLA ที่ 99.741% หรือที่ 22.688 ชั่วโมงต่อปี 

 
 
 

Tier III: Concurrently Maintainable เป็น Data Center ที ่มี
ระบบการทำงานพื้นฐานจาก Tier I และ Tier II โดยที่ยังคงสามารถ
ทำงานอยู่ได้ในขณะที่มีการจัดการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนใน
ส่วนที ่ต ้องการ (Concurrently Maintainable) และมีระบบส่ง
ไฟฟ้าที ่แยกอิสระออกจากกัน (Distribution Paths) ช่วยให้การ
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทำได้โดยไม่ต้องปิดระบบทั้งหมด โดยใน
ระดับ Tier III ยอมให้มี SLA ที่ 99.982% หรือที่ 1.5768 ชั่วโมง 
ต่อปี 
 
Tier IV: Fault Tolerance ระบบการทำงานที่มีพื้นฐานจาก Tier 
III ที่ยังคงสามารถทำงานอยู่ได้เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจาก
อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจะมีการสำรองอุปกรณ์ไว้แบบ N after 
failure (หมายถึงจะต้องมีอุปกรณ์สำรองตลอด โดยระบบจะไม่หยุด
ทำงานในทุกกรณี) และมีการแบ่งพื้นที่ติดต้ังอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ
กับระบบออกเป็นสัดส่วน (Compartmentalization) ส่งผลใหห้าก
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ จะยังคงมี
อุปกรณ์สำรองอยู่เสมอ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในระบบสายไฟฟ้า
จากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังระบบ UPS Data Center จะยังคงทำงาน
อยู่ได้ เนื่องจากยังมีสายไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งอยู่ในส่วนกั้นแยก โดยใน
ระดับ Tier IV ยอมให้มี SLA ที่ 99.995% หรือที่ 26.28 นาทีต่อปี 
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โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง Data Center ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Data Center ตั้งแต่ระดับ Tier I จนถึงระดับ 
Tier IV ทั้งนี้สามารถสรุปขอบเขตการทำงานของบริษัทฯ ในการก่อสร้าง Data Center ได้ตามแผนภาพด้านล่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โดยในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็น Data Center หรือห้อง Data Center มีขั้นตอนการทำงานใกล้เคียงกับงาน

ก่อสร้าง Data Center ตามแผนภาพข้างต้น แต่จะแตกต่างที่การให้บริการปรับปรุงพื้นที่อาคารให้เป็นศูนย์ Data Center ไม่ต้องทำการก่อสร้าง
โครงสร้าง Data Center ใหม่ และต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การรับน้ำหนักของพื้นที่อาคาร รวมถึงการวางระบบต่างๆ ไม่ให้กระทบ
กับระบบภายที่มีอยู่ในพื้นที่อาคารเดิม เป็นต้น 

 
(1.2) งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่เป็นการวางและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ทั้งระบบการสื่อสาร , 

ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้การทำงานของทุกระบบมีความเชื่อมต่อและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเช่ือมต่อระบบกับ
อุปกรณ์ภายในโครงการ 

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and 
Transportation Infrastructure) 
โครงข่ายโทรคมนาคม คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งก่อสร้างที ่ช่วยให้
เครือข่ายโทรคมนาคมเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน 
เช่น เสาสัญญาณ ชุมสาย สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสาย
ทองแดง (Copper) เป็นต้น โดยโครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสัญญาณโทรคมนาคมจากอุปกรณ์ของตัวเองเช่น 
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โมเด็มอินเทอร์เน็ต ซึ่งการ
ออกแบบและก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ธุรกิจ
ก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ 
สามารถแบ่งได้ดังนี้  

 

(1) งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม 
บร ิษ ัทฯ ให ้บร ิการต ิดตั ้งเสาส ่งส ัญญาณเพื ่อกระจายสัญญาณ
โทรคมนาคม ให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม (Operator) ในประเทศ
ไทย เช่น กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท 
TRUE) และกลุ่มบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท TOT) เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงานผ่าน
จากผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ได้แก่ บริษัท ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด(W&W) และ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น
ต้น จากนั้นบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและควบคุมการติดตั้งตลอดระยะเวลา
เพื่อให้งานมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
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5 
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สำรวจพ้ืนที่และออกแบบ 
โครงสร้าง Data Center  
ตามความต้องการของลูกค้า 

 

วางระบบและติดต้ัง 
อุปกรณ์ภายใน Data Center 

ทดสอบคุณภาพของระบบ 
และส่งมอบงาน 

ก่อสร้างโครงสร้าง Data  
Center ตามแบบที่วางไว้ 

ทดสอบอุปกรณ ์
แต่ละประเภท 

รับประกันผลงาน 
พร้อมบำรุงรักษา 
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รูปแบบหลักของเสาส่งสัญญาณแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้
 

Guyed Mast Tower นิยมติดต้ังบนพื้นดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา ไม่สามารถทรงตัวเองได้จำเป็นต้องมีลวดสลิงยึด ซ่ึงเป็นเสาส่ง
สัญญาณที่มีความสูงตั้งแต่ 35 - 60 เมตร 

 
 

 

 

 

 

Self-Support Tower นิยมติดตั้งบนพื้นดิน เป็นเสาส่งสัญญาณที่มี 3 ขาหรือ 4 ขา สามารถทรงตัวได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิงยึด ซึ่งเป็นเสาส่ง
สัญญาณที่มีความสูงตั้งแต่ 35 - 120 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

    

     

ส่งมอบเสาสัญญาณ

พร้อมใช้งาน 

ผู้ว่าจ้างก าหนดจุดติดต้ัง

เสาสัญญาณ,ประเภทเสา

สัญญาณ รวมถึง

จัดเตรียมใบอนุญาตท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

บริษัทฯ ส ารวจจุดติดต้ัง

เสาสัญญาณตาม

แผนงานผู้ว่าจ้าง และปรับ

พ้ืนท่ีส าหรับการติดต้ังเสา

สัญญาณ 

ติดต้ังเสาสัญญาณ

และระบบไฟฟา้ 
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Roof Top Pipe นิยมติดตั้งบนอาคาร เป็นเสาส่งสัญญาณขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณที่มีความสูงตั้งแต่ 10 – 20 เมตร มีลวดสลิงเป็นตวัยึด 
เพื่อช่วยลดการสั่นไหวของเสาเมื่อเกิดแรงลม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
(2) งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
ระบบโครงข่ายสาย เป็นระบบการติดต่อสื่อสารโดยการรับส่งขอ้มูล
ผ่านตัวกลางที ่เป็นสายสัญญาณ เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 
(Optic Fiber) และสายทองแดง (Copper) โดยบริษัทฯ ให้บริการ
ติดตั้งระบบโครงข่ายสาย ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ไปจนถึงการ
ติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ
โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะเชื่อมต่อสายสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ได้แก่ เสาสัญญาณ หรือสถานีต้นทาง หรือชุมสาย หรือ 
Node เป็นต้น งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายของบริษัท แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ  

 
2.1 งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ  
เป็นงานเดินสายสัญญาณไปตามเสาไฟฟ้า มีข้อดีคือติดตั ้งและ
ซ่อมแซมได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้อาจรบกวนทัศนียภาพมีความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้า และอาจเกิดอันตรายได้ง่าย  

2.2 งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน  
เป็นการติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดินช่วยรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงามและปลอดภัยกว่าแบบขึงในอากาศ แต่จะหาจุดบกพร่อง
และซ่อมแซมได้ยากกว่า โดยอาจติดตั ้งสายสัญญาณในอุโมงค์  
ราง หรือท่อ 

 
ทั้งนี้ สรุปขอบเขตการให้บริการงานติดต้ังระบบโครงข่ายสายของบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
 

1. สำรวจพื้นที่ และวางแผนติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 
กรณีงานติดต้ังระบบโครงข่ายสายแบบขึงในอากาศ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้
กำหนดจุดต้นทางและปลายทางการติดตั้งสายสัญญาณ ซึ่งบริษัทฯ 
จะดำเนินการออกแบบและวางแผนการเดินสาย เร่ิมจากการสำรวจ
พื้นที่โดยใช้ Google Earth ในการสำรวจเบื้องต้นประกอบกับการ
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางการเดินสายที่วางแผน
ไว้ มีเสาตั้งอยู่หรือไม่ ซึ่งหากมีเสาตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินสายที่
วางแผนไว้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กสทช. เป็นต้น 
เพื่อขอพาดสายผ่านเสาต้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่เส้นทาง
การเดินสายไม่มีเสาตั้งอยู่ บริษัทฯ จะเพิ่มแผนงานในการสร้างเสา
คอนกรีตขนาดเล็กเพื ่อใช้เป็นที ่พาดสาย โดยผู ้ว ่าจ้างจะเป็น
ผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตการก่อสร้างเสาคอนกรีต จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กรมทางหลวง เป็นต้น 
หลังจากวางแผนเส้นทางการเดินสายครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะ
นำเสนอแผนการเดินสายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

กรณีงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายใต้ดิน : บริษัทฯ วางแผนติดตั้ง
ระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตามระบบอุโมงค์ ราง หรือท่อที่มีอยู่
เดิม และนำเสนอแผนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ 

 

2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย / อุปกรณ์โทรคมนาคม 
เมื่อยืนยันเส้นทางและรูปแบบการติดตั้งแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้าง
ผู ้รับเหมาช่วงเพื ่อให้เป็นผู ้ดำเนินการ ติดตั ้งสายสัญญาณตาม
แผนการเดินสายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ 
เป ็นผ ู ้ ควบค ุมค ุณภาพการต ิดต ั ้ งตลอดระยะเวลา  ท ั ้ งนี้  
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณให้บริษัทฯ ใช้ในการติดตั้ง 

 

3. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายและเชื่อมต่อสายสัญญาณ 
หลังจากทำการเดินสายสัญญาณตามเส้นทางที่วางไว้ บริษัทฯ จะทำ
การเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างเสาสัญญาณ หรือสถานีฐาน หรือ
ชุมสาย หรือ Node ตามที่กำหนดไว้ตามแผน และทำการทดสอบ
สัญญาณ ก่อนนำส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป 
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3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) 
นอกเหนือจากการให้บริการก่อสร้างโครงการใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการบำรุงรักษาโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ เป็น ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเป็นหลัก และอาจมีการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่นในส่วน
ของการบำรุงรักษาอุปกรณ์บางประเภทที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) ของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) เป็นต้น 

การรับงานของบริษัทฯ ส่วนมากจะเป็นงานบำรุงรักษาที ่ต่อ
เนื ่องมาจากการรับประกันผลงานของโครงการที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ดำเนินการ ปกติจะมีช่วงระยะเวลารับประกันผลงานที่ 1 - 3 ปี 
โดยหลังจากครบระยะเวลารับประกันผลงานแล้ว บริษัทฯ จะ
นำเสนอบริการซ่อมและบำรุงร ักษาโครงการต่อผู้ ว ่าจ ้างให้
พ ิจารณา และเพ ื ่อเป ็นการให้บร ิการอย่างต ่อเนื ่อง ท ั ้ งนี้
นอกเหนือจากงานข้างต้น ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะทำการติดต่อ
กับลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอการให้บริการบำรุงรักษาโครงการอื่นที่
เป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับบริการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ 
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่แรก โดยงานให้บริการบำรุงรักษามี
ลักษณะงานเป็นงานที่มีรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ซ่ึง
สามารถสรุปรูปแบบการให้บริการบำรุงรักษาของบริษัทฯ ได้ดังนี้ 

 
(1) การให้บริการบำรงุรักษาแบบ Preventive Maintenance 
(PM) 
การให้บริการบำรุงรักษาแบบ PM เป็นการให้บริการเข้าตรวจสอบ
ระบบต่างๆ ที ่กำหนดตามจำนวนและระยะเวลาที ่ตกลงกันเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี ่ยงที่จะเกิดความเสียหายของระบบ สรุป
ขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้  

▪ การวางแผนการเข้าบริการบำรุงรักษาตามวาระ 
 บริษัทฯ จะทำการสำรวจโครงการที่จะให้บริการ เพื่อวางแผนการ
เข้าตรวจสภาพและบำรุงรักษาโครงการตามวาระ และจัดทำ Check 
List เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระ โดย
ปกติจะมีความถี่ในการเข้าตรวจอยู่ที่ 1 ครั้งต่อไตรมาส 

▪ การเข้าตรวจสภาพ และบำรุงรักษาโครงการ 
เมื ่อถึงรอบการเข้าบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จะเข้าตรวจวัสดุ
อุปกรณ์และระบบต่างๆ ตาม Check list ที่ได้วางแผนการตรวจไว้ 
และหากพบส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันทีโดยหากต้องมี
การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือใช้อะไหล่ในการซ่อมแซมบริษัทฯ จะแจ้ง
ค่าใช้จ ่ายในส่วนอะไหล่ดังกล่าวต่อผู ้ว ่าจ้างเพื ่อขออนุมัติการ
ดำเนินการก่อนที่จะทำการซ่อมแซมดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ทีมงาน 
เข้าไปตรวจตามแผนที่กำหนดไว้ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการ
ตรวจสอบและการซ่อมแซมนำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 
 
 

(2) การให้บริการบำรงุรักษาแบบ Corrective Maintenance 
(CM) 
การให้บริการบำรุงรักษาแบบ CM เป็นการให้บริการบำรุงรักษา
แบบการเข้าไปซ่อมแซมเป็นครั้งคราวตามที่ลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ต้องการ
บำรุงรักษา สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้ 

▪ รับแจ้งจากลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง 
บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน 
เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ซึ่งทีม Call Center ประกอบ
ไปด้วยทีมวิศวกรจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า/ 
ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการนัดหมาย เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป 

▪ เข้าปฏิบัติงานให้บริการซ่อมแซม 
ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและหากต้องมีการ
ซ่อมแซม บริษัทฯ จะนำส่งใบเสนอราคาซ่อมแซมเพื ่อให้ลูกค้า/ 
ผู ้ว ่าจ้าง อนุมัติก ่อนดำเนินการ ภายหลังจากทำการซ่อมแซม 
แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อทำ
การวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป  
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การตลาดและการแข่งขัน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นผู้รับเหมาหลัก และกลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการโดยตรง ลักษณะ
ของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็น ดังนี้ 

 

 

 

1) กลุ่มผู้รับเหมาหลัก  
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการออกแบบ 
และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ
โทรคมนาคม, ระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และ
ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซ่ึงรวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ที ่เป็นองค์ประกอบของระบบดังกล่าวเพื ่อดำเนินการ
ลักษณะโครงสร้างแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project  โดยลูกคา้
กลุ่มนี้จะว่าจ้างบริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้ดำเนินการ
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง วางระบบ และติดต้ังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละโครงการ ซึ่งบางโครงการจะรวมไปถึงการให้บริการซ่อม
บำรุงรักษาด้วย  

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทั้งที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
ทั้งที่เป็นโครงการที่มาจากการประมูลและการขายตรง ผู้รับเหมา
หลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียน
ผู้ค้ากับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ทั้งนี้ หากเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ กลุ่มผู้รับเหมาหลักนี้จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการใน
ส่วนต่างๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการแล้วเสรจ็
ทันกำหนดระยะเวลา กลุ่มผู้รับเหมาหลักจะต้องสรรหาผู้รับช่วง
เหมาที่มีทีมงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, มีความเชี่ยวชาญ และ
สามารถส่งมอบงานให้ทันกำหนดเวลา ซึ ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
ผู้รับเหมาช่วงที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้รับเหมาหลักในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่ผ่านมางานส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ จะเป็นงานที ่ได้ร ับการว่าจ้างจากผู ้ร ับเหมาหลักเพื่อ
ดำเนินการต่อ  

ทั้งนี้ โครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรือเป็นโครงการภาครัฐ มักจะมี
ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ระบุคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา บางครั้งจะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มี 

สิทธิ์เสนอราคา เช่น กำหนดให้ต้องเป็นผู ้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม หรือกำหนดต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที ่มีการกำหนด  TOR แบบ
ดังกล่าวได้ จึงต้องประมูลงานหรือรับงานต่อจากผู้รับเหมาหลักแทน 

ตัวอย่าง ลูกค้ากลุ ่มผู ้ร ับเหมาหลักของบริษ ัทฯ ได้แก่ บริษัท  
แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT), บริษัท 
ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (W&W), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) (FORTH), บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิว-
นิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN), บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ 
จำกัด เป็นต้น 

 
2) กลุ่มเจ้าของโครงการ 
ลูกค้าที่มีความต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง/วางระบบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงาน
หรือภายในองค์กรของตนเอง จึงเปิดให้ผู้ให้บริการในด้านดังกล่าว
นำเสนอบริการได้โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถเข้าร่วมประมูลงาน
หรือนำเสนอการให้บริการต่อลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผ่านมางานที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นงานที่มีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากใน
การประมูลหรือนำเสนองานสำหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะ
โครงการภาครัฐมักจะมีผู ้ร ับเหมาหลักที ่ม ีค ุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดที่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเจ้าของ
โครงการโดยตรงของบริษัทฯ จะมีตั้งแต่บริษัทเอกชนขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น บริษัท  
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC), บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) (TOT), กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
(CAT), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท เนอวานา พระราม 9 
จำกัด, บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท 
อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เป็นต้น

 

  

2.  กลุ่มเจ้าของโครงการ 1. กลุ่มผู้รับเหมาหลัก 
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การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาหลัก ซึ่งรับงานจากผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และเจ้าของโครงการโดยตรง ช่องทางในการให้บริการของบริษัทฯ จึงมี 2 ช่องทางดังนี้ 

 

 

1) การให้บริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ  
จากการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล, การวางระบบ/ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ประกอบ
กับบริษ ัทฯ ได้ร ่วมงานกับผู ้ประกอบการ ผู ้ร ับเหมาหลักใน
อ ุตสาหกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้อง และม ีผลงานที ่ เป ็นท ี ่ยอมร ับใน
อุตสาหกรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็น
ผู้รบัเหมาหลักหลายราย และให้ความไว้วางใจในการว่าจ้างให้บริษัท
เป็นผู ้ร ับเหมาช่วงในการดำเนินการก่อสร้าง วางระบบ ติดตั้ง
อุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาโครงการต่างๆ โดยตัวอย่าง
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ AIT, W&W, ICN และ FORTH 
เป็นต้น การรับงานผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ มีทั้งที่เป็นการประกวด
ราคา ประมูลงาน และการนำเสนอราคาและบริการแบบปกติ 

 
2) การให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง  
บริษัทฯ มีฝ่ายขายที่จะทำหน้าที่ในการหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรือนำเสนอการให้บริการใหม่หรือการ 
บริการต่อเนื่องจากบริการเดิมให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝา่ย
ขายของบริษัทฯ จะติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อทำการเตรียมเข้าประกวดราคาสำหรับงานที่บริษัทฯ มี

คุณสมบัติและสามารถให้บริการได้ หรือสำหรับบริษัทเอกชน ฝ่าย
ขายของบริษัทฯ จะคอยติดต่อกับเจ้าหน้าที ่ฝ่ายจัดซื ้อและฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตหรือคอยติดตามข่าวที่มีการประกาศสู่สาธารณะ 
และจะนำเสนอการให้บริการต่อลูกค้าดังกล่าวต่อไปตามวิธีการที่
ลูกค้ากำหนด 

 
ทั้งนี้ สำหรับงานที่ผ่านทางพันธมิตรธุรกิจและงานลูกค้าโดยตรง ถ้า

มีกระบวนการประกวดราคา ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะเข้าร่วม

ประกวดราคาโดยบริษัทฯ เองและแนวทางที่ร่วมกับผู้ประกอบการ

รายอื่นในลักษณะของคอนซอเตียมหรือกิจการค้าร่วม โดยการเข้า

ร่วมประกวดราคาโครงการที่ใช้แนวทางคอนซอเตียม จะมีการทำ

สัญญาคอนซอเตียมระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมค้าอีกฝ่าย ซึ่งจะมี

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม, กำหนดขอบเขตงาน ความ

รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กำหนดผู้นำกลุ่ม (Leading Firm), การ

มอบอำนาจให้กระทำการแทนในนามคอนซอเตียม และอายุและ

การสิ้นสุดของสัญญา ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการที่เข้าร่วมประกวดราคา

แบบเป็นคอนซอเตียม จะต้องมีการทำสัญญาคอนซอเตียมเฉพาะ

สำหรับแต่ละโครงการที่ระบุในสัญญาเท่านั้น 

 

  

1. การให้บริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ 2. การให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
 
วิจัยกรุงศรี แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2565-2567 
คาดการณ์ว ่าเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาปฏิรูปโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
ป ัจจ ุบ ันโลกกำล ังอย ู ่บนคล ื ่น Digital technology ท ี ่ เข ้ามา
ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ โดยนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเติบโตและเสริมความมั่นคง
ในห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีหลักที่จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจ
ในช่วง 3 ปีหน้า ได้แก่ 

 

 

The Internet of Things (IoT)  

 
มีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
ผ่านระบบ Sensors ที่ฝังตัวในผลิตภัณฑ์ เช่น เครื ่องมือแพทย์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ปัจจุบันมีการใช้ใน
ธุรกิจบริการมากขึ้น อาทิ ห้องพักอัจฉริยะของธุรกิจโรงแรมที่ใช้ IoT 
ควบคุมไฟฟ้าทุกอย่างในห้องพักโดยใช้อุปกรณ์มือถือ หรือธุรกิจ
ขนส่งที่ใช้ IoT ติดตามพัสดุและจัดการระบบการเคลื่อนย้ายสินค้า 
เป็นต้น 
 

 
Robotics:  

 

 

สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง ช่วยลดความ
เสียหายในการผลิตและเพิ ่มความปลอดภัยในการทำงานผ่าน
โปรแกรมที่ตั้งไว้ร่วมกับระบบเซนเซอร์หรือ Microprocessor โดย
ตัวอย่าง Robotics ที ่ใช้ในการผลิตงานซ้ำๆ จำนวนมาก เช่น 
หุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุอันตรายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธรุกจิ
ก่อสร้าง หุ่นยนต์ต้อนรับในโรงแรม หุ่นยนต์ช่วยการเพาะปลูก และ
หุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์ในภาคเกษตร เป็นต้น 

 

Artificial intelligence (AI) 

 

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมมักใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
อื ่น เช่น Cloud และ IoT เพื ่อประมวลผล Big data สำหรับการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับมนุษย์ (Cobot) โดยการใช้ใน
สายการผลิต เช่น กลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ 
AI สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตเพื ่อลดส่วนสูญเสีย และ
คาดการณ์อุปกรณ์ที ่ต้องซ่อมบำรุง กลุ ่มธุ รกิจการแพทย์ใช้ AI 

ในการวินิจฉัยโรคหรือจดจำรูปแบบเพื ่อติดตามการระบาดของ 
COVID-19 ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำ AI มาใช้ในการออกแบบ
โครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

 

5G technology  

 
เครือข่าย 5G ช่วยสนับสนุนกระบวนการควบคุมเครื ่องจักรให้
สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้าน
แรงงาน เวลา และข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น 
HIROTEC Corp. (ญี ่ป ุ ่น) ใช ้ 5G ควบคุมระบบการทำงานของ
เครื ่องจักรแบบระยะไกลในการผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ หรือ MTU 
Aero Engines (เยอรมน ี )  ใช ้  5G ในกระบวนการออกแบบ
เครื่องยนต์เครื่องบิน ทำให้สามารถลดต้นทุนด้านการออกแบบได้ถึง 
75% เป็นต้น 
 

Drone: 

 
 
 อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมได้จากระยะไกล ช่วยลดการพึ่งพา
แรงงาน ลดเวลาในการเข้าสำรวจพื้นที่จริงโดยเฉพาะในภาคเกษตร 
ตั ้งแต่ขั ้นตอนวางแผนก่อนเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี ่ยว รวมทั้งใช้
ติดตามและค้นหาสัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการพ่นสารเคมี หรือการใช้ใน
ธุรกิจก่อสร้างเพื ่อประเมินขนาดพื ้นที ่หรือสำรวจพื้นที ่ในเขต
อันตราย เป็นต้น 

 

Blockchain  

 
ระบบการเก็บและบันทึกข้อมูลโดยกระจายฐานข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ใน
เครือข่ายแบ่งปันข้อมูลกันได้ แต่จำกัดการเข้าถึงด้วยการเข้ารหัส จึง
มีความปลอดภัยสูง มักใช้ในธุรกรรมการเงินผ่านการใช้สินทรัพย์
ดิจิทัล ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในภาคเกษตรมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ
ย้อนกลับเพื่อสร้างความโปร่งใสของที่มาผลผลิต รวมทั้งใช้ร่วมกับ 
Cloud computing ในธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผล
ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น 
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Edge computing 

 
ระบบประมวลผล Big data ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคไปสู่การปรับเปลี่ยนสายการผลิตหรือรูปแบบธุรกิจแบบ
ทันเวลา (Real time) เพื ่อสนองตอบพฤติกรรมผู ้บริโภคอย่าง
รวดเร็ว ส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจด้านสุขภาพ นันทนาการ และขนส่ง 
รวมถึงใช้ประเมินสภาพอากาศและโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพื่อวางแผน
ในธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 

 

Quantum computing:  

 
การพัฒนาระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ผ่านอนุภาคย่อยของ
อะตอมแทนการใช้เลขฐานสอง ช่วยเพิ ่มความรวดเร็วและเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ของ AI ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีนี้
สามารถนำมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ในการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ 
เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม ในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า การเร่งตัวของ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะเป็นอีกปัจจัยที่มีบทบาท
สำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ที ่จะช่วยดึงด ูดการลงทุน
โดยตรง (FDI) จากต่างประเทศ โดยโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ล่าสุด
ทางการตั้งเป้าหมายลงทุนใน EEC ระยะที่ 2 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า  
(ปี 2565-2569) วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะแรกที่ตั้ง
เป้าไว้ 1.7 ล้านล้านบาท (2561-2564) นอกจากนี้ ในปี 2565 
ภาครัฐระบุจะเร่งขับเคลื ่อนโครงการสำคัญให้เกิดเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะโครงการเชื ่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์
บริดจ์) ซ่ึงจะเช่ือมระบบการขนส่ง (Logistic) ระหว่าง EEC กับพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิจัยกรุงศรี แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2565-2567

 
อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ปัจจุบันระบบการบริหารจัดการและเก็บรักษาข้อมูลทางด้าน
สารสน เทศ ( Information Technology) ภาย ในศ ูนย ์ข ้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Data Center เป็นสิ ่งสำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับการดำเนินธุรกิจในหลายๆ องค์กร เพื่อช่วยบริหารจัดการ
ข้อมูลในเครือข่ายที ่มีจำนวนมหาศาล และมีการเคลื ่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการคลาวด์ ธุรกิจอี -คอมเมิร์ซ 
ผู้ใช้บริการระบบสื่อสาร/อินเทอร์เน็ต สถาบันการเงิน บริษัทธุรกิจ
น้ำมัน การไฟฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีศูนย์ข้อมูลสำรอง

สำหรับการกู ้คืนระบบ (Disaster Recovery Site – DR Site) ใน
กรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site) มีปัญหาจากความเสียหายหรื
อภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นการจัดการ Data Center ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญของโครงสร้างระบบ IT ภายในองค์กร จึงต้องมีระบบหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มั่นใจได้สูง และมีเวลาใช้การได้ (Availability) มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือมีช่วงเวลาที่ต้องหยุด (Downtime) ต่ำสุด 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ โดยพิจารณา
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้และงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ 

  
นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นตัวเร่งสำคัญที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น "Data Center" เป็นหนึ่งในธุรกิจที่
ได้ประโยชน์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก  

(1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมาสู่วิถีใหม่ (new normal) ส่งผลให้ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์

ดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้น 

 

 

 Learn from Home Online Shopping Work From Home 
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(2) ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจในระดับองค์กร ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
(3) หน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กลางของภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนให้ไทย

เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน 
 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ
ตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ภายในศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญที่
เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Data Center ต้องได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความ
แตกต่างจากอาคารหรือห ้องคอมพิวเตอร์ท ั ่วไป นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการบางส่วนจะเช่าศูนย์ข้อมูลกับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล 
ซึ่งผู้ให้บริการกลุ่มนี้จะต้องมีศูนย์ข้อมูลที่มีระบบหรืออุปกรณ์ที่มี
ความเชื่อถือได้สูง มีความพร้อมในการใช้งาน (Availability) สูงสุด
หรือมีช่วงเวลาที่ต้องหยุด (downtime) ต่ำสุด เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย
ไม่ให้เก ิดความเสียหายต่อข้อมูลของลูกค้าด้วย ซึ ่งปัจจุบันมี
ผู ้ประกอบการศูนย์ข้อมูล (Data Center) หลายรายจำเป็นต้อง
ขยายศูนย์ข้อมูลให้มีมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นจึงเป็นโอกาส
และช่องทางที่บริษัทฯ จะสามารถให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลให้กับ
ผู้ประกอบการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณชิย์ 
ประเมินว่ามูลค่าตลาดการให้บริการ data center รวมของโลกจะ
เติบโตต่อเนื่อง 23%CAGR ในช่วงปี 2020-2022 โดยมีปัจจัยหนุน
จากตลาด public cloud ที่เติบโตโดดเด่น เนื่องจากสามารถตอบ
โจทย์การใช้งานในระดับองค์กรภายใต้วิถีใหม่ (new normal) ได้
เป็นอย่างดี สำหรับมูลค่าตลาด data center รวมในปี 2022 คาด
ว่าจะอยู่ในระดับ 3.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12 ล้าน
ล้านบาท) โดยตลาดการให้บริการ data center มีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยในช่วงปี 2018-2020 อยู่ที่ 22%CAGR หนุนโดยปริมาณการใช้
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล 
และอัตราการเข้าถึงสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น 

ขณะเด ียวก ันม ูลค ่าตลาดให ้บร ิการ data center ของไทย  
มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที ่ช้ากว่าตลาดโลก โดยคาดว่าในช่วงปี 
2020-2022 ตลาดจะปรับตัวขึ้น 20%CAGR อยู่ที่ 3.2 หมื่นล้าน
บาท ถือเป็นการเร่งตัวขึ้นจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2018-
2020 ซึ่งเติบโตประมาณ 19%CAGR ทั้งนี้อัตราการเติบโตดังกลา่ว
มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ ่งเป็น
ปัจจัยเร่งสำคัญให้องค์กรนำเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยในการ
ดำเนินธุรกิจมากขึ้น และคาดว่าเทรนด์ดังกล่าวจะยังดำเนินต่อเนื่อง
ไปในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์สามารถช่วยลดต้นทุนใน
ด้านไอทีให้กับองค์กรและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานใน
องค์กรสามารถทำงานได้ทุกที ่ทุกเวลาผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น 
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า (customer relationship service, 
CRM) ซอฟต ์ แวร ์ ก ารประช ุ มระยะไกล  ( teleconference), 
ซอฟต์แวร์การจัดทำเอกสารออนไลน์และ e-signature เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Data center ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีทิศทาง
เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งจากความต้องการใช้งานข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาคผู้บริโภค ภาคองค์กรธุรกิจ และภาครัฐ เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ให้บริการ ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้
และอัตราทำกำไรที ่เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจึงมีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่องจากทุกภาค
ส่วน 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส่องตลาด Data Center ไทย อีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่น่าจับตา/ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ EIC 
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อุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ส่งผล
กระทบไปทั่วโลก ทำให้ภาครัฐหลายประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการ
ปิดประเทศและมีมาตรการล็อคดาวน์ (Lock Down) เพื่อระงับการ
แพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตของผู ้คนและการดำเนินธุรกิจ ประเทศไทยหนึ ่งใน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ส่งผลให้อุตสาหกรรม
เกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศได้รับผลกระทบ กิจกรรมการผลิต
หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกำลังซื ้อของผู ้บริโภคลดลงทำให้
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวและมีแนวโน้มเข้าสู ่ภาวะถดถอยใน
อนาคต 

ส่วนในด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) 
ได ้ร ับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดน ้อยกว ่าเม ื ่อเท ียบกับ
อุตสาหกรรมอื่น ด้วยผลมาจากรัฐบาลมีมาตรการให้ประชาชนอยู่ที่
บ ้านเพื ่อลดโอกาสการติดเชื ้อ ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากการทำงานและการเรียนการสอน อีกทั้งยังมี
การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น เช่น การบันเทิง อีคอมเมิร์ช 
(E-commerce) การจ ั ดส ่ งอาหาร  การชำระ เ ง ิ นออน ไ ลน์   
(E-payment) ส่งผลให้ยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มาก นอกจากนี้ การปรับตัวการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ยังเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยิ่งทวีความสำคัญมากยิ ่งขึ้น การ
เติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะส่งผลดีอย ่างมากต่อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในแง่การอำนวยความสะดวกให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลซ่ึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ทำการสำรวจดัชนีชี้วัดในกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ท ั ้ งผ ู ้ ใช ้บร ิการส ื ่ อสารผ ่าน
โทรศัพท์เคลื ่อนที่  โทรศัพท์ประจำที ่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที่และประจำที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่และประจำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคมมีการขยายตัวซ่ึง
จะนำไปสู่การลงทุนและพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้าน
ระบบสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วย 

ทั ้งน ี ้  จากการคาดการณ์บร ิการโทรศัพท์ เคล ื ่อนที ่  (Mobile 
Services) เป็นบริการที ่ได้รับความนิยมและแพร่หลาย ซึ ่งย ังมี
แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะเป็นการเพิ่มในอัตราที่ลดลง
หรือไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ในปี 2563 เนื่องจากมีปัจจัย
เก ี ่ ยวก ับไวร ัส Covid-19 เข ้ามาเก ี ่ ยวข ้องส ่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการชะลอตัว เกิดการว่างงานประชาชน
หรือผู้ใช้บริการต่างๆ ขาดรายได้จึงมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื ่อนที่ในปี 2563 ลงลงอยู ่ที่ 116.29 ล้านเลขหมาย  
ทำให้สัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวน
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 170.70 เลขหมายต่อจำนวนประชากร 100 
คน และคาดการณ์ว่าปี 2568 มีจำนวนผู ้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดลงอยู่ที่ 109.24 ล้านเลขหมาย หรือลดลง
ร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับปี 2563 

 

 
แผนภูมิแสดง 

การคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

 

 
 
 

 
หมายเหตุ: f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ ์
ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกจิการโทรคมนาคมประจำปี 2562-2563 
กสทช. 

 
            

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ทีเ่ปิดใช้บริการ 
สัดส่วนตอ่ประชากกร 100 คน 
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จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ มีแนวโน้มอัตราการเติบโตลดลงเร่ือยๆ คาดการณ์ว่าในปี 2563-2568 จำนวนผู้ใช้บริการอาจจะต่ำ
กว่า 5.00 ล้านเลขหมาย ทำให้สัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากรจะอยู่ในช่วง 5.00-4.08 เลขหมายต่อจำนวน
ประชาชากร 100 คน  

 
แผนภูมิแสดง 

การคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการโทรศัพท์ประจำที่ 
 

 
 
 

 
 
 

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื ่อนที่มีผู ้ให้บริการรายเดียวกับผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ คือ AWN DTN TUC TOT และ CAT โดย 
ผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็จสูงเคลื่อนที่ โดยปี 2563 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ประมาณ 63.06 ล้าน
เลขหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีอัตราการเข้าถึงประชากรอยู่ที่ร้อยละ 92.56  
 

แผนภูมิแสดง 
จำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูเคลื่อนที่ 

 

 
 
 
 
ที่มา: ศนูยข์้อมูลและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนกัวิชาการและจัดการทรัพยากรดโทรคมนาคม สำนกังาน กสทช. 

 
  

หมายเหตุ: f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ ์
ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกจิการโทรคมนาคมประจำปี 2562-2563 
กสทช. 
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ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เนต็ความเรว็สูงเคลื่อนที ่
สัดส่วนตอ่ประชากร 
 

สัดส่วนตอ่ประชากกร 100 คน 
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำที ่
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การประมาณการสัดส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ต่อจำนวนประชากรประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 29.44 ต่อจำนวน
ประชากร 100 คน ในปี 2568 โดยจะเห็นว่าสัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนักในระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากผู้ให้บริการให้ความสำคัญและหันม าใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่มากกว่า โดยปี 2563 จะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.56 ต่อจำนวน
ประชากร 100 คน  
 
 

แผนภูมิแสดง 
การคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ 

 

 
 
 
 

 
 
 
ส่วนปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปี 2563 อยู่ที่ 18.00 
กิกะไบต์ต่อเลขหมายต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.73 เมื่อเทียบกับปี 2562  อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 49.74 

 
แผนภูมิแสดง  

ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงเคลื่อนที่โดยเฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดือน 

 

 

ที่มา: ข้อมลูจากผู้ให้บริการ บริษทั AWN 

  

หมายเหตุ: f เป็นตัวเลขจากการคาดการณ ์
ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกจิการโทรคมนาคมประจำปี 2562-2563 
กสทช. 

 
            

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงประจำที่ (ล้านราย) 
สัดส่วนตอ่ประชากร 100 คน 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า บทบาทของภาคอุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคมยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในแง่การ
อำนวยความสะดวกให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล จากทั้งปริมาณผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็จสูงเคลื่อนที่และประจำท่ี  
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเน่ืองจากการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคโควิด -19 เป็นการดำเนินชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)  ทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการการเข้าถึงระบบสื่อสารได้ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี 
เป็นปัจจัยให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีความต้องการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลงทุนด้านไอทีเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานมากขึ้น  
ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับการประมูลงาน
จากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

 

ตลาดการสื่อสารของประเทศไทย 
ปัจจุบันตลาดสื่อสารถือว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อี กทั้งยังเป็นตลาดที่มี

บทบาทสำคัญการพัฒนาและการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ จากการสำรวจของ กสทช. ภาพรวมตลาดสื่อสารของประเทศไทย พบว่าจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับมาตรการของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เช่น Work from home, Study at Home ทำ
ให้อุปกรณ์สื่อสารและบริการสื่อสารถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์และการศึกษาออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสื่อสารของไทยในปี 2563 มี
มูลค่า 630,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.5 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 
2564 เป็นเหตุให้มีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ส่งผลให้การ
สื่อสารออนไลน์มีความจำเป็นมากขึ้น ด้วยปัจจัยที่กล่าวมานี้ทำให้คาดการณ์ว่าตลาดสื่อสารของไทยในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 638,338 ล้านบาท 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทั้งนี้โครงสร้างของตลาดสื่อสารของไทย ประกอบด้วย 2 ตลาด  ได้แก่  

 
 
 
 
 
 

 

1. มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร  

ตลาดอุปกรณ์สื ่อสารในปี 2563 การลงทุนยังมีอย่างต่อเนื ่อง 
ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การนำมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นใน
อุปกรณ์ IoT และ GPS เข้ามารวมไว้ในการคำนวณมูลค่าตลาด
อุปกรณ์สื่อสาร ส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2563 มีมูลค่า
เท่ากับ 270,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.8 โดย
คาดว่า การลงทุนและการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารยังมีอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2564 และทำให้ตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2564 มี
ม ูลค ่า 277,531 ล ้านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นจากป ี 2563 ร ้อยละ 2.8 
รายละเอียดการลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารแต่ละตลาดสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ตลาด สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

1.1 มูลค่าตลาดเครื่องรับโทรศัพท ์
จากการสำรวจพบว่า ตลาดเครื่องรับโทรศัพท์ปี 2563 มีมูลค่ารวม 
119,165 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.9 ซึ่งผลมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่าย
อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทำให้มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 
ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.9 มีมูลค่าประมาณ 117,937 ล้านบาท  

1.2 มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก 
การสำรวจข้อมูล พบว่า มูลค่าการลงทุนในตลาดอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคมหลักในปี 2563 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยในภาพรวม
มีมูลค่าประมาณ 75,997 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.6 
โดยคาดการณ์ว ่าการลงทุนอย่างระมัดระว ังของหน่วยงาน
ภาคเอกชนในปี 2564 รวมถึงแผนการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ
บางโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจะทำให้มูลค่า
การลงทุนในปี 2564 หดตัวจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 2.5 หรือ
มีมูลค่าประมาณ 74,097 ล้านบาท  

2. ตลาดบริการสื่อสาร 

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 
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1.3 มูลค่าตลาดอุปกรณส์ื่อสารใช้สาย 
ในปี 2563 ทำให้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ Work from Home 
และ Study at Home จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 ส่งผลให้การสื่อสารและการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น รวมทั้ง
เชื่อมโยงถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนและการใช้จ่ายในตลาด
อุปกรณ์สื่อสารใช้สายที่มีมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งที่ทำ
ให้ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อย
ละ 4.2 หรือมีมูลค่าประมาณ 19,259 ล้านบาท โดยคาดว่า
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือน
เมษายน 2564 จะทำให้ตลาดมีทิศทางที ่เป็นบวกในปี 2564 มี
มูลค่าประมาณ 19,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.6 

 

1.4 มูลค่าตลาดอุปกรณส์ื่อสารไร้สาย 
จากการวิเคราะห์มูลค่าการลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
พบว่า นอกจากการลงทุนเพื่อบำารุงรักษาโครงข่ายเดิม ในปี 2563 
ภายหลังจากการประมูลคลื่น 5G ผู้ให้บริการได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อลงทุนสำหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยี 5G นอกจากนี้ใน
การคำนวณมูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายในปี 2563 เป็นผลให้
การลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีมูลค่าประมาณ 55,672 
ล้านบาท (รวมอุปกรณ์ IoT และ GPS) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อย
ละ 20.2  สำหรับมูลค่าการลงทุนในปี 2564 ผู้ให้บริการยังมีการ
ลงทุนในโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำอุปกรณ์ IoT มา
ใช้งานเพิ่มขึ้นทำให้คาดว่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีทิศทางที่
เป็นบวก มีมูลค่าประมาณ 58,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
ร้อยละ 5.0 

2. มูลค่าตลาดบริการสื่อสาร 
ซ่ึงสามารถแบ่งมูลค่าตลาดย่อยประกอยด้วย 5 ตลาด สรุปไดด้ังนี้ 

2.1 ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที ่
มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่มีการปรับตัวลดลง เนื่องมาจาก
ความนิยมในการใช้โทรศัพท์เคลื ่อนที่ รวมถึงการให้บริการสื่อ
ทางเลือกผ่าน OTT มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นที่จะต้องมี
คู่สายที่เป็นโทรศัพท์ประจำที่สำหรับการประกอบธุรกิจเป็นผลให้
มูลค่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที ่ในปี 
2563 ปรับตัวลดลง โดยมีมูลค่าประมาณ 7,642 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 ร้อยละ 4.6 สาหรับปี 2564 คาดการณ์ว่า มูลค่าของ
ตลาดจะปรับตัวลดลงอีกร้อยละ 4.0 ทำให้มีมูลค่าประมาณ 7,336 
ล้านบาท 

2.2 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ผู้ให้บริการในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2563 ซ่ึงได้ลงทุน
และเริ่มให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G  แต่ผลกระทบจากกการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทำให้การใช้จ่ายในกลุ่มผู้ใช้บริการ
เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ส่งผลให้รายได้ที ่เกิดขึ ้นจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 253,004 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.6  

2.3 ตลาดบริการอินเตอร์เน็ตประจำที่ 
ตามที ่มีการประกาศมาตรการ Work from Home, Study at 
Home รวมถึงการ Lockdown ของรัฐบาล ส่งผลให้ความต้องการ
ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การประชุม
ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ และใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร การ
ซ้ือสินค้าและการทำธุรกรรมแบบออนไลน์มีปริมาณมากขึ้น รวมถึง
การปิดสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้การ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม การแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรงทำให้มูลค่าของตลาด
อินเทอร์เน็ตประจำที่ในปี 2563 มีการปรับตัวเป็นบวกจากปี 2562 
เพียงร้อยละ 2.5 มีมูลค่า 73,563 ล้านบาท สำหรับปี 2564 การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือนเมษายนทำให้มาตรการ 
Lockdown, Work from Home แ ล ะ  Study at Home มี
ระยะเวลาที่ยาวนานทำให้คาดการณ์ว่า มูลค่าของตลาดบริการ
อินเทอร์เน็ตประจำที่ในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5.0 หรือมี
มูลค่าเท่ากับ 77,241 ล้านบาท 

2.4 ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
ปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงตั้งแต่ไตรมาส 2/2563 ไม่เพียงแต่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ได้ แต่ชาวไทยที ่ต ้องการเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่สามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวได้เช่นกัน วิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลต่อมูลค่า
ของตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในปี 2563 ที่ลดลงถึง
ร้อยละ 39.3 หรือมีมูลค่าเพียง 7,127 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 
แม้ว่าตลาดส่งออกของไทยจะมีทิศทางที่เป็นบวก ประกอบกับการ
ประท้วงในสหภาพพม่าได้ส่งผลบวกให้กับผู้ประกอบการไทยที่
ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสที่ 
1/2564 รวมถึงการดำเนินการ “Phuket Sandbox” ที่กระตุ้นให้
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่ 3 
เป็นต้นไป แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือน
เมษายนที่มีความรุนแรงมากกว่าการแพร่ระบาดที่เกิดขึ ้นในปี 
2563 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ จาก
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทำให้คาดการณ์ว่า มูลค่าของตลาดบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศในปี 2564 ยังมีทิศทางที่เป็นลบและมี
มูลค่าลดลงจากปี 2563 อีกร้อยละ 42.6 หรือมีมูลค่าประมาณ 
4,093 ล้านบาท  

2.5 ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล 
นิยามของตลาดบริการสื ่อสารข้อมูลเพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ตลาดในปัจจุบันให้หมายรวมถึงบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่
รวมทั ้งเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) เครือข่ายส่วน
บุคคลเสมือน (Virtual Private Network) บริการ Cloud บริการ 
Data Center บร ิการ Network Connectivity บร ิการ Smart 
Solutions ร ะ บ บ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร  ( Unified 
Communication System) เป็นต้น ทำให้มูลค่าของตลาดบริการ
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สื่อสารข้อมูลในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 17.4 
หรือมีมูลค่าประมาณ 18,821 ล้านบาท สำหรับปี 2564 คาดการณ์
ว่า การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่มีมากขึ้นในปี 2564 
ทำให้ผู ้ประกอบการต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื ่อให้
สามารถอยู ่รอดได้ เช ่น ใช ้บร ิการ Cloud Server และ Data 

Center มากขึ้น เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานมีความ
คล่องตัว และผู้ที่ต้องการติดต่อยังสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการ
ผ่านเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ได้ เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดบริการ
สื่อสารข้อมูลในปี 2564 มีการเติบโตร้อยละ 15.0 หรือมีมูลค่า
ประมาณ 21,645 ล้านบาท 

 

รายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย 
ปี 2561-2563 และประมาณการปี 2564 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเข้าสู่ยุค digital society ทางรัฐบาลจึงได้ลงทุนในธุรกิจการสื่อสารและ
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการสื่อสารในประเทศไทยให้เติบโต นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ โควิด -19 เป็นอีกปัจจัยเร่งหนึ่งที่นำไปสู่การ
ประกาศใช้นโยบาย work from home ซ่ึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารทางออนไลน์ 
จากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีการกระตุ้นให้ทางบริษัทจัดเก็บเอกสารไฟล์บน cloud ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด data center ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเหตุการณ์
ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีโอกาสได้รับงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มากขึ้น เช่น การติดตั้งสาย fiber optic 
และงานก่อสร้าง data center เป็นต้น  

2018 2019 2020  2021f 2018-2019 2019-2020 2020-2021f

Communication Equipment Market 256,914 262,705 270,093 277,531 +2.3% +2.8% +2.8%
Telephone Handset 118,976 121,462 119,165 125,031 +2.1% -1.9% +4.9%
Fixed Line Telephone 1,262 1,223 1,228 1,248 -3.1% +0.4% +1.6%

 - Conventional Handset 111 97 66 51 -12.6% -32.0% -22.7%

 - IP Phone 1,151 1,126 1,126 1,197 -2.2% +3.2% +3.0%
Mobile Telephone 117,714 120,239 117,937 123,783 +2.1% -1.9% +5.0%

 - Feature Phone 291 233 205 164 -19.9% -12.0% -20.0%

 - Smartphone 117,423 120,006 117,732 123,619 +2.2% -1.9% +5.0%
Telecommunication Network Equipment 73,780 76,446 75,997 74,097 +3.6% -0.6% -2.5%

Core Netw ork Equipment 46,729 47,752 47,273 45,855 +2.1% -1.0% -3.0%

Infrastructure Cabling 26,988 28,694 28,724 28,242 +6.3% +0.1% -1.7%

  - Conduit 2,476 2,894 3,820 4,584 +16.9% +32.0% +20.0%
  - Submarine Cable 7,753 8,616 8,685 8,251 +11.1% +0.8% -5.0%

  - General Investment 16,759 17,184 16,219 15,407 +2.5% -5.6% -5.0%

Wireline Equipment 18,468 18,489 19,259 19,946 +0.1% +4.2% +3.6%
Access Equipment 9,530 9,979 10,369 10,680 +4.7% +3.9% +3.0%
Netw ork Cabling 6,959 6,512 6,916 7,262 -6.4% +6.2% +5.0%

PBX 1,979 1,998 1,974 2,004 +1.0% -1.2% +1.5%
Wireless Equipment 45,690 46,308 55,672 58,457 +1.4% +20.2% +5.0%

Communication Service Market 365,151 364,681 360,157 360,807 -0.1% -1.2% +0.2%

Fixed Line Telephone Service 9,516 8,008 7,642 7,336 -15.8% -4.6% -4.0%

Mobile Telephone Service 251,241 257,106 253,004 250,492 +2.3% -1.6% -1.0%

Mobile Voice 69,276 63,804 49,966 46,451 -7.9% -21.7% -7.0%

Mobile Nonvoice 181,965 193,302 203,038 204,041 +6.2% +5.0% +0.5%

Internet Service 75,391 71,791 73,563 77,241 -4.8% +2.5% +5.0%

International Calling Service 13,558 11,740 7,127 4,093 -13.4% -39.3% -42.6%

IDD/VoIP 9,899 8,809 5291 3175 -11.0% -39.9% 42.6%

International Roaming 3,656 2,931 1,836 918 -19.9% -37.4% -50.0%

Data Communication Service 15,445 16,036 18,821 21,645 +3.8% +17.4% 15.0%

Total Communication Market Value 622,065 627,386 630,250 638,338 +0.9% +0.5% +1.3%

Type of Market
Value  (MB) Growth Rate (%)
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ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกกิจและการดำรงชีวิตของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่มีแผนที่จะให้
ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีแผนการลงทุน
ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ, พัฒนา
ศูนย์ข้อมูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของตนเองเพื่อรองรับ
การเข้าถึง, การรับและส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Big Data) เป็นต้น 
ส ่งผลให้ปร ิมาณงานที ่จะเก ิดข ึ ้นจากเจ ้าของโครงการที ่ เป็น
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยสว่นใหญ่
โครงการที ่มีมูลค่าสูงจะมีผู ้รับเหมาหลักเป็นผู ้ชนะการประมูล
โครงการ แล้วจึงมีการมอบหมายงานต่อให้ผู ้ร ับเหมาช่วงเพื่อ
ดำเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับเหมาช่วงที่สามารถดำเนินการ
จำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพ แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของ
บริษัทฯ รวมถึงความพร้อมของทีมงาน, ฐานะการเงินที่มั่นคง, การ
ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามกำหนด และการที่บริษัทฯ มี
พันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู ้รับเหมาหลักหลายรายที่จะเข้า
ประมูลงานกับภาครัฐเป็นประจำ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้  

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร โทรคมนาคม เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งสำคัญให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การดำเนินธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร โทรคมนาคม ทั้งที่เป็นแบบใช้สายหรือไร้สาย ทำให้เกิด
ความต้องการในการจัดเก็บ/ จัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมาก
ขึ ้นตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้งานและมีความ
ปลอดภัยสูง ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายสัญญาณ
เครือข่ายของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ADVANC, TRUE 
และ DTAC หรือผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่น CAT และ TOT 
เป็นต้น มีความจำเป็นต้องมีแผนลงทุนต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้การ
สร้างศูนย์ Data Center ก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นเพิ่มขึ้น 
ดังจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่น บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) , บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT), บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี 
จำกัด, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) เป็นต้น  
มีแนวโน้มที่จะลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของบริษัท
พบว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งที่ให้บริการให้เช่าและบริการศูนย์
ข้อมูล มีแผนพัฒนาและลงทุนศูนย์ Data Center  ส่งผลให้ปริมาณ
งานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณ การสร้างเครือขา่ยสาย 
และการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซ่ึงเป็นส่วนที่บริษัทฯ มีความชำนาญนั้น
มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างศูนย์ข้อมูลมา
เป็นเวลานาน มีทีมงานวิศวกรคุมงานที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ 
ประกอบการมีสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัด
จำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงมีผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการให้บริการของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับ
ผู้ให้บริการรายอื่นได้  

 
 
 

ทั้งนี้คู่แข่งหลักของบริษัทฯ ได้แก่บริษัทที่รับจ้างเหมาก่อสร้าง และ/หรือรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสน เทศและการ
สื่อสารโทรคมนาคม สรุปได้ดังนี้ 
 

รายช่ือคู่แข่งจำแนกตามประเภทงานของบริษัทฯ 
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 
บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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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  

ที่มา: รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลแผนการลงทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 

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

 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 

1. การมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุด
แข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จาก
ประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศมานานมากกว่า 15 ปี บริษัทฯ มีผลงาน
การให้บริการที ่มีคุณภาพทำให้กับผู ้รับเหมาหลักหลายราย ซ่ึง
ปัจจุบันได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่ค้า
หลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถใน
การให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสามารถในการ
ให้บร ิการได้หลายขนาดและขอบเขต เพื ่อให ้เท ่าทันก ับการ
เปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้
บริษัทฯ ได้รับงานจากพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 

 
 

2. การพัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร 
(One-stop service) 

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญ
ในการทำงานและมีขอบเขตที่หลากหลาย  สามารถทำงานได้ในทุก
พื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอยู่ตลอด 
เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการบริการที่ครบวงจรตั้งแต่
การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการส่ง
มอบ ทั ้งการบำรุงร ักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที ่เกิด
เหตุขัดข้อง โดยมีทีม Call Center ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้
นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งหาโอกาสในการขยายขอบเขตการรับงาน 
เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาท
สำค ัญในช ีว ิตประจำว ันของผ ู ้ ใช ้งานมากข ึ ้น ไม่ ว ่ าจะเป็น
ผู้ประกอบการหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือขยายการให้บริการไปกลุ่ม
ธุรกิจอื่น อาทิเช่น การเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ
เครือข่ายออนไลน์ ทำให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
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ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Thing : IOT) 
การหาช่องทางในการรับงานกับลูกค้าในธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
ลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ความต้องการจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ในโครงการ หรือกลุ่ม
ล ูกค้าผ ู ้ประกอบการต่างๆ ที ่ม ีความต้องการจะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IOT กับธุรกิจของตนเอง เป็นต้น ซึ ่งสามารถช่วยให้
บริษัทฯ Diversify Portfolio กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

3. การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเรว็เกินความคาดหมาย
ของลูกค้า (Beyond Expectation) 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและการส่ง
มอบที่เร็วกว่ากำหนดของลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความประทับใจทั้งใน
ด้านของคุณภาพและความรวดเร็วแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและอยากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Repeatable) อีก
ทั้งความพึงพอใจของลูกค้าดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าอยากที่จะบอกเล่า
ผลงานของบริษัทฯ ปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งเป็นทั้งกล
ยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่ในคราวเดียว  
 

ทั้งนี้เพื่อให้กลยุทธ์นี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้คัดเลือกและ
ว่าจ้างผู ้รับเหมาย่อยที ่มีคุณภาพ มีประสบการณ์  และสามารถ
ไว้วางใจได้ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ มีทีม
วิศวกรผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและกรอบเวลาในการ
ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการทำงานที ่มี
ความรัดกุม ติดตามผลการทำงานสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบงานแก่ลูกค้า โดยจากกระบวนการข้างต้น
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและโดยส่วน
ใหญ่จะสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนด ทำให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การรับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลัก
และผู ้ร ับเหมาช่วงซึ ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของ
ลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้
และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับ
ความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจาก
ผู้รับเหมาหลักได้ทันทีที่ทำงานส่วนของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอ
ให้โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารวงจรเงินสดได้ดีข ึ ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และ
อัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก 
 

5. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
จากประสบการณ์การทำงานก ับผ ู ้ ให ้บร ิการท ั ้ งภาคร ัฐและ
ภาคเอกชนมาอย่างยาวนานของกลุ ่มผู ้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ  ทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการร่วมงานกับผู้รับเหมา
ทำให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
โครงการ และสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ทั้งในด้านต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบ จึงส่งผลให้บริษัท
สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและได้รับงานจากลูกค้าทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเช ี ่ยวชาญด้านว ิศวกรรมท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ก ับการส ื ่อสาร
โทรคมนาคม ดังนั้นบุคลากรในบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจงานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูล (Dater Center) ซ่ึงบริษัทฯ มีบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานส่วนงานด้านการออกแบบ (Design) Data Center ใน
ระดับ Tier III ของ Uptime Institute ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐาน
ในระดับสากลในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Dater Center) ทำให้ทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถมั่นใจในคุณภาพการ
ให้บริการได้ในระดับสากล นอกจากนี้บุคลากรในบริษัทฯ ยังได้รับ
การอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคต่างๆ อย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื ่องเพ ื ่อที ่จะสามารถบริการล ูกค้าได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
โดยทั่วไปลักษณะและขอบเขตงานที่บริษัทฯ ให้บริการทั้งในส่วนของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการให้บริการที่
หลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของโครงการหรือลูกค้า ซึ่งจะอ้างอิงจากใบเสนอ
ราคาและ Bill of Quantities (BOQ) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดหามา หรือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดหามา เป็นต้น 

 

แสดงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดหา

ผลิตภัณฑ์และการ

บริการ 

การจัดหา

บริการ 

(แรงงาน) 
 

บริษัทจัดหา

ผู้รับเหมาราย

ย่อย 
 

ผู้รับเหมา

รายย่อย 
 

การจัดหา

ผลิตภัณฑ์ 
 (อุปกรณ์) 

 

บริษัทเป็นผู้

จัดหา/จัดซ้ือ 
 

ลูกค้า

จัดหา/

จัดซ้ือมา 
 

วัสดุ/ 

อุปกรณ์

ท่ัวไป 

อุปกรณ์

โครงการ 
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บริษัทฯ สามารถแบ่งการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 
 

(1) ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1.1) การจัดจ้างผู้รับเหมา  
เมื่อประมูลงานโครงการได้ บริษัทฯ จะวางแผนและทำการจัดจ้าง
ผู ้รับเหมา รายย่อย (Sub-Contractor) ตามความเชี ่ยวชาญของ 
แต่ละรายในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบให้เป็นไปตาม BOQ ที่กำหนด ไม่
ว่าจะเป็นงานก่อสร้างโครงสร้าง งานติดต้ังอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น โดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะเป็นผู้รับเหมาที่ผ่านตามเกณฑ์
ประเมิน (Approved Vendor List หรือ AVL) เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
สามารถส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลาและ
มาตรฐานที่กำหนดร่วมกันกับลูกค้า  

 
(1.2) การจัดซื้ออุปกรณ์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

▪ อุปกรณ์หลักสำหรับโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มี
มูลค่าสูงและมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) เป็นไปตาม BOQ 
ของแต่ละโครงการ เช่น ระบบเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 
ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบดับเพลิง
และตรวจจับควัน และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ในการ
จัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับโครงการนี้จะมีทั้งในส่วนที่บริษัทฯ จัดซ้ือ
ตาม Specification ที่ตกลงไว้ในสัญญา และ/หรือในส่วนที่ลูกค้า
เป็นผู้จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการเอง   

▪ วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่า
ไม่สูงและใช้ในปริมาณมาก ซึ ่งบริษัทฯ สามารถจัดซื ้อเองตาม
นโยบายจัดซื ้อของบริษัทฯ ผ่านคู ่ค ้าท ี ่ม ีรายชื ่อใน AVL เช่น 
สายไฟฟ้าท่อร้อยสาย เป็นต้น 

 
(2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคม

ขนส่ง 
ขอบเขตงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
จะเป็นไปตามที่กำหนดใน BOQ แต่มีข้อกำหนดทางเทคนิคไม่
ซับซ้อนเท่ากับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล จะแตกต่างกันแค่รูปแบบ
และประเภทของเสาส่งสัญญาณ เช่น เสาส่งสัญญาณแบบ Roof 
Top, เสาส่งสัญญาณประเภท Green Field แบบ Guyed Mast , 
เสาส่งสัญญาณแบบ Repeater เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างเสาและติดตั ้งสายสัญญาณโทรคมนาคมแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ให ้ก ับผู ้ร ับเหมาหลัก (Main 
Contractor) ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้โครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้ โดยบริษัทฯ 
จะจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย (Sub-Contractor) อีกทอดหนึ่ง เพื่อ
รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็จตรงตามที่กำหนด ภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกรของบริษัท 

ผู้รับเหมารายย่อยเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชี AVL และส่วนใหญ่จะ
อยู่ตามจังหวัดที่โครงการ/หรืองานที่รับว่าจ้างอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ความชำนาญในพื้นที่และสามารถหาแรงงานในพื้นที่นั้นๆ ได้  

 
สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์หลัก เช่น เสาส่งสัญญาณ ตู้ควบคุม คอน
เหล็กหุ้มฉนวน (Cross Arm) เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดซื้ออุปกรณ์กับคู่
ค้าที่อยู่ใน AVL ให้เป็นไปตามที่ระบุใน BOQ ยกเว้นสายสัญญาณ
โทรคมนาคมที่ลูกค้าจะเป็น  ผู้จัดหามาให้เท่านั้น 

 
(3) ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 
หากเป็นการซ่อมบำรุงและบริการที่ต้องอาศัยทีมงาน รวมถึงความ
ชำนาญในการให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อม
บำรุงสายสัญญาณโทรคมนาคม หรืองานบริการสำหรับโครงการ 
USO (Phase 1) เป็นต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา
ช่วงที่มีรายชื่อใน AVL ซึ่งเป็นผู ้รับเหมาช่วงในพื้นที่นั ้นๆ เป็นผู้
ให้บริการ ทั้งนี้อาจจะเป็นผู้รับเหมาช่วงรายเดิมที่บริษัทฯ เคยใช้
บริการ หรือเป็นผู ้รับเหมาช่วงรายใหม่ที ่มีความสามารถในการ
ดำเนินงานก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการรับงาน กำลังคนของ
ผู ้ร ับเหมา และคุณภาพในการให้บร ิการ เป็นสำคัญ โดยการ
ให้บริการของผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวยังคงอยู่ในการควบคุมคุณภาพ
ของวิศวกรของบริษัทฯ 
 
แต่หากเป็นการบำรุงรักษาแบบ PM และแบบ CM ซึ่งเป็นลักษณะ
การให้บริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ 
ความชำนาญ และประสบการณ์ทำงาน ท ั ้ งระด ับ Project 
Manager, Assistant Project Manager, Senior Project 
Engineer, Project Engineer แ ละ  Foreman ใ น ก า ร เ ข ้ า ไป
ให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า (Site งานของลูกค้า)  
 
บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการมาจากในประเทศไทย
ทั้งหมด และไม่มีสัดส่วนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการกับคู่ค้าราย
ใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้
ให ้บร ิการในระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและอ ุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 ปี บริษัทฯ จึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู ่ค้า ทั ้งเจ้าของโครงการ, บริษัทจำกัดและ
บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหมวด ICT, ธุรกิจตัวแทนผู้จัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์, ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมารายย่อย ทำให้
บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
แนวโน้ม และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามข้อตกลงทั้งในรูปแบบของสัญญาจ้าง (Agreement), หนังสือสั่งงาน 
(PO) และหนังสือยืนยันการจ้างงาน (LOI) รวมประมาณ 4,905.44 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้วประมาณ 2,506.46 ล้านบาท และเหลือรอการรับรู้
รายได้ประมาณ 2,398.98 ล้านบาท   

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดการบริหาร

ความเสี่ยง 

Risks 

Dependencies 

Assumptions 

Issues 

การระบุปัจจัย

ความเสี่ยง 

การประเมิน

ความเสี่ยง 

การ

ตอบสนอง

ความเสี่ยง 

การติดตาม

ควบคุมความ

เสี่ยง การรายงาน

ผลของ

ความเสี่ยง 

นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญของ
กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้การบริหารความเส่ียงองค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริษัทฯ ควรได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด  ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้นำหลักการบริหาร
ความเสี ่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทาง
และกรอบการบร ิหารความ เส ี ่ ย งของ COSO : The Committee of 
Sponsoring Organization of the Trade way Commission ซึ ่งเป็นแนว
ทางการบริหารความเสี ่ยงมาตรฐานสากลที ่ยอมรับโดยทั ่วไปมาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกระบวนการที่
สำคัญ คือ การระบุปัจจัยเส ี ่ยง การประเมินความเสี ่ยง การ
ตอบสนองความเสี ่ยง การติดตามควบคุมความเสี ่ยง และการ
รายงานผลของความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แต่ ความเสี่ยงจากการ
เปล ี ่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข ้อบ ังค ับจากหน่วยท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
(Compliance Risk)  
 

สำหรับรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ความเส่ียงของบริษัทฯที่ใช้เพื่อทำการระบุความเส่ียงและการบริหาร
ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งในด้านการเงิน 
(Financial Loss) และความเสียหายที ่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-
Financial Loss) ซ่ึงเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบโดย 

• มีการกำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) 
และระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่า
บริษัทได้ทำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ภายในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) 

• มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดและผลกระทบ
ของความเส่ียงที่สำคัญ เช่น 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 

 
ผลกระทบของความเสีย่งต่อการปฏิบตัิงาน  

  

แผนการบริหารความเสี่ยง (Mitigation plan)  
บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของความเสี ่ยง และประเมินมาตรการจัดการคความเสี ่ยง โดย
คำนึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบ
ก ับผลประโยชน ์ท ี ่จะร ับได ้ เพ ื ่อให ้การบร ิหารความเส ี ่ยงมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทางเลือกในการตอบสนองความเสี่ยง
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

• การหลีกเลี ่ยงความเสี่ยง คือ การหยุด หรือเลือกที่จะไม่ทำ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงรุนแรงสูง ไม่

สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 

• การลดความเสี่ยง คือการควบคุมกิจกรรมเพื่อลดโอกาสความ

เสี่ยงและ/หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 

• การโอนความเสี ่ยง คือ การถ่ายโอนความเสี ่ยงให ้ผ ู ้อื่ น

รับผิดชอบความเสียหายผ่านกลไกต่างๆ 

• การยอมรับความเสี ่ยงที ่ เหลืออยู ่ในปัจจุบ ัน โดยไม่ต ้อง

ดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผละกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกช้

กับกรณีความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ ้มกับ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากผลการวิเคราะห์ความเส่ียง บริษัทฯ ได้มีแผนการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ได้มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทั้ง
ในระดับหน่วยงานและระดับองค์กรตามกรอบมาตรฐานสากลอย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงในทุกๆ ด้านโดย
จัดการให้มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเส่ียง มีการประเมิน 
วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง มีการจัดการ ติดตาม 
ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นสำคัญ และอยู่ในระดับความ
เส่ียงที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิด
ความเส่ียง 

ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

5 

4 

1 ปีต่อคร้ัง 3 

> 5 ปีต่อคร้ัง นอ้ยมาก 
1 

2-4 ปีต่อคร้ัง 2 

1 เดือนต่อครั้งหรือ
มากกว่า สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

2-6 เดือนต่อครั้งแต่ 
ไม่เกิน 5 ครั้ง 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

5 

4 

มีการสูญเสียทรัพย์สิน
ปานกลาง 

 

3 

มีการสูญเสียทรัพย์สิน
เล็กน้อย 

 
นอ้ยมาก 

1 

มีการสูญเสียทรัพย์สิน
พอสมควร 

 

2 

มีการสูญเสียทรัพย์สิน 
อย่างมหันต ์สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มีการสูญเสียทรัพย์สิน
มาก 

 

การหลีก 
เลี่ยงความเสีย่ง 

การลด 
ความเสี่ยง 

การโอน
ความเสี่ยง 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปและอาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรมากน้อยตามความสำคัญและวิธีการบริหารความเส่ียงของ
แต่ละองค์กร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกับ
การแข่งขันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันยังคงสร้างความมั่นใจให้กับผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 

ดังนั้น บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี ่ยงและได้
จัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้ง
บริษัทได้ทบทวนประเมินปัจจัยเสี ่ยงและอุปสรรคที่อาจส่งผล
กระทบต่อบริษัท และผู ้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ 
บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถจำแนกความ
เส่ียงหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ในธุรกิจ
ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 
ประเด็นความเสี ่ยงได้รับการทบทวนและวิเคราะห์ความเสี ่ยงที่
เกิดขึ้นใหม่ ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อพัฒนามาตรการรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยงได้
ทันท่วงที 
 

ในปี 2564 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่  
 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง โดยครอบคลุมงานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งาน
โครงสร้าง รวมถึงงานระบบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามขอบเขต
งานที่ลูกค้ากำหนด ทั ้งนี้ธ ุรกิจของบริษัทฯ เกี ่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive 
Technology) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการ
กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท 
ได้ในอนาคต 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการป้องกันความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดังกล่าว โดยการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่าง
ใกล้ชิด และปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจัดให้มีการ
พัฒนาทั้งสินค้าบริการ และความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่
เสมอ ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที โดยมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน
รวมถึงการสำรวจความเคลื ่อนไหวและการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในตลาดโลก เช่น 

 

ปัจจ ุบ ันหลายบริษ ัท หลายองค์กร มีแนวโน้มการใช้ Cloud 
Storage มากขึ้น ทำให้บริษัท หรือองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง 
นิยมเช่าศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center จากผู้ให้บริการให้เช่า Data 
Center เพื่อเก็บข้อมูลของบริษัทมากขึ้น ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ยังมี
แนวทางที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง จากปัจจัยข้างต้น บริษัทฯ 
อาจได้รับผลกระทบจากการมีงานก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลขนาดเล็กลดลง แต่ยังคงมีโอกาสที่จะได้รับงานที่เป็นการ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ หรือก่อสร้างศูนย์ข้อมูลให้กับผู้
ให้บริการให้เช่าศูนย์เก็บข้อมูลได้ 

 

บริษัทฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้น โดยบริษัท 
ได้ติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการ
ลงทุนของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากข่าวสารที่มีการเผยแพร่ และ
ข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนงาน 
โดยการรับงานประเภทอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯ มีความสม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการ
ให้บริการเพียงแค่ภาครัฐเท่านั้น ยังมีส่วนให้บริการสำหรับโครงการ
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ อีกหลายประเภท เช่น การก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูล การวางโครงข่ายสายโทรคมนาคม ให้กับองค์กร หรือ
บริษัทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการซ่อม
บำรุงและรักษาโครงการต่างๆ ซึ ่งการให้บริการดังกล่าวมีความ
จำเป็นที่ต้องมีการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด และไม่กระทบ
ต่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้า  

 

 

 

 

 

 

           Risk Assessment 

Risks 
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• ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) 

การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นอาจนำมาสู่ปัจจัยความเส่ียงด้าน
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat) ทั ้งระบบการบริการและ
โครงข่ายปฏิบัติงานที่ต้องเยื่อมโยงอินเทอร์เน็ตอาจโจรกรรมข้อมูล
สำคัญต่างๆ หรือทำให้ระบบการบริการเกิดการหยุดชะงักได้ ซึ่งจะ
กระทบต่อความต่อเนื ่องในการดำเนินธุรกิจคความน่าเชื ่อถือ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท 

 

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่อาศัย
ระบบการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกจิ
ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงใหม่ หรือได้รับผลกระทบต่อระบบหรือการ
ปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจจากความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ (Cyber Threat) ที่ปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร 
สำหรับธุรกิจในปัจจุบันหากประสบปัญหาจากภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Threats) อาจส่งกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภายในองค์กรและเป็นความเส่ียงที่อาจส่งผลให้การดำเนินการธุรกิจ
ขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา รวมถึงเกิด
ความสูญเสียฐานข้อมูลที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น 
โดยภัยคุกคามและปัญหาคุกคามทางไซเบอร์ ในปัจจุบันที่ปรากฎ 
เช่น 

• Malware: ภัยจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ (โปรแกรมไม่พึง
ประสงค์) 

• Web Application Attack: ภัยจากการถูกโจมตีเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

• Phishing: ภัยจากการถูกพิชชิ่ง (เป็นเทคนิคในการดึงข้อมูลชั้น
ที่เป็นความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่านชื่อผู้ใช้โดย
การ ปลอมแปลงเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมาย) 

• DDoS (Distributed denial of service) - DoS: ภ ัยจากการ
ถูกโจมตีเพื่อขัดขวางการทำงานของระบบ DoS เป็นการโจมตี
โดยทุ่มเทข้อมูลใส่เซิร์ฟเวอร์จนโอเวอร์โหลด ทำให้เซิร์ฟเวอร์
ล่มหรือช้าลง จนกระทั่งใช้การไม่ได้ 

• Spam: ภัยจากการได้รับสแปมเมล 

• Botnets: ภัยจากการที่อุปกรณ์ในองค์กรตกเป็นเหยื่อของบอท
เน็ต โจมตีด้วยอีเมล์จำนวนมหาศาล ทำให้ทรัพยากรของระบบ
เครือข่ายต้องทำงานหนัก จะส่งข้อความที่ไม่มีความหมายใดๆ 
เพื่อต้องการให้อีเมล์ ชื่อบัญชี หรือเมล์เซิร์ฟเวอร์ล่ม 

• Ransomware: ภัยจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ 

• Data Breaches: ภัยจากการที่ข้อมูลขององค์กรร่ัวไหล 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการปกป้องระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำคัญ และลดผลกระทบ ดังนี้ 

• การกำหนดการติดตั้งและใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ซ่ึง
โปรแกรมลิขสิทธิ์จะมีระบบการอัพเดตระบบอย่างถูกต้องและ
สม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบได้ในระดับ
หนึ่ง 

• ติดต้ังอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันระบบที่มีความสำคัญ 

• การเลือกใช้โปรแกรมการป้องกันไวรัสและสแปมที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งให้กับทุก User และได้รับการ 
Updated สม่ำเสมอ 

• การเลือกใช้ผู ้ให้บริการ Email Hosting, Web Hosting ที่มี
มาตรฐาน เพื่อสามารถให้บริการระบบที่มีมาตรฐานการป้องกัน
อย่างปลอดภัย 

• การกำหนดแนวทางในการจัดการสำรองข้อมูลที ่สำคัญของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงความถี่ของระยะเวลาที่ทำการ
สำรองข้อมูลที่สามารถกู้คืนได้โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจปกติ มีการแยกจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญโดยอิสระ
เพื่อป้องกันภัยคุมคาม อันอาจเกิดขึ้นจากส่งภัยคุมคามผ่านการ
เชื ่อมต่อระบบเครือข่ายมายังฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบการทำงานหลัก 

 
บริษัทฯ เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการ
สำคัญ ดังนี้ 

• ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ ทั้งในส่วนระบบข้อมูลและ
ระบบบริการรวมทั้งทำการทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็น
ประจำ เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตี 

• ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์และแผนการกู้
คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นประจำ เพื่อให้
สามารถรับมือก ับเหตุการณ์อยางทันท่วงทีลดทอนความ
เสียหายของระบบสารสนเทศ 

• จัดทำระบบบริหารความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบ ัต ิด ้านความปลอดภั ยของ
สินทรัพย์ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์โดยเฉพาะ 
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• ความเสี่ยงภาวะเสี่ยงจาก “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 

2019 (Covid-19) 

สำปรับปี 2564 ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจซ่ึง
อาจเป็นความเสี ่ยงใหม่หรือความเสี ่ยงที ่มีอยู ่ แต่ยังมีความไม่
แน่นอน และยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที ่อาจมีต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯได้
ตระหนักถึงผลกระทบการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่อาจส่งผลตอ่การ
ดำเนินงาน สุขอนามัย และความปลอดภัยของ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการคาดการณ์และประเมิน
สถานการณ์อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและเตรียมรับมือ
กับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) เพื ่อกำหนดมาตรการป้องกัน มาตรการรับมือ และ
มาตรการฟื้นฟูจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใน
อาคารสำนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนจัดการความ
เส่ียงเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 
 

• การขอความร่วมมือในการลดหรือไม่ไปในที่มีคนหนาแน่น และ
ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เช่น การใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ต่างๆ 

• สนับสนุนการประชุมผ่านออนไลน์ Conference Call หรือ 
Application ต่างๆ แทน 

• สนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน 

• การประชาสัมพันธ์ : ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ Social 
Distancing การสวมหน ้ ากากอนาม ัย  ล ้ า งม ือด ้ วย เจล
แอลกอฮอล์  และการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ฯลฯ 

 
แม้ว ่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะได้ร ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ โควิด-19 แต่บริษัทฯ มองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเตบิโต
และความต้องการเทคโนโลย ีท ี ่มากขึ ้นทำให้ เก ิดการพ ัฒนา
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่า New 
Normal หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คือความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยให้คนสามารถทำงานได้
รวดเร ็วและมีประสิทธ ิภาพมากข ึ ้น สามารถเชื ่อมต่อระบบ 
Network จากที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อจากสำนักงาน
เท่านั้น เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลทำให้องค์กรทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างต้องวางแผนลงทุนพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถรองรับ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกวิถี
ชีวิตของคนส่วนใหญ่จะมีการเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร 
การทำธุรกิจรูปแบบการทำงาน และพฤติกรรมขอผู้คนในสังคม ซ่ึง
เทคโนโลยีและสารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในทุกมิติ 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลดังกล่าวจึงได้ปรับกลยุทธ์ การดำเนินงานเพื่อค้นหาธุรกิจใหม่
ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสดิจิทัล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
สร้างศักยภาพของพนักงานในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับกับการลงทุน
ใหม่ รวมทั้งปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ทำงาน 
 

1.2 ความเสี ่ยงจากปัจจัยภายนอกที ่อาจส่งผล
กระทบต่อการประมูลงานของบริษัทฯ 

เนื่องด้วยมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม เช่น โครงการ USO (Phase 1) หรือการก่อสร้าง
ศูนย์ Data Center เป็นต้น ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อโครงการประเภท
ดังกล่าว คือ ความไม่ต่อเนื่อง ลดลง หรือเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
และอาจส่งผลให้ผลประกอบการของบร ิษ ัทฯ ท ี ่ ได ้จากการ
ดำเนินการโครงการข้างต้นไม่สม่ำเสมอ ได้แก่ 

• ความล่าช้าหรือความไม่ต่อเน่ืองของการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ช่วงที่ผ่านมาโครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นจะมาจากการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมของประเทศ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายงานจากส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากภาครัฐมีการชะลอ หรือหยุดการ
ดำเนินการตามแผน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผน ก็จะส่งผลให้งานที่
บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเสนอบริการมีการเปลี่ยนแปลง ลดลง 
หรือไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการชะลอโครงการต่างๆ อาจจะส่งผลเพียง
ช่วงแรก หลังจากภาครัฐมีการดำเนินการต่อ บริษัทฯ ก็จะได้รับ
อานิสงส์ตามไปด้วย  ความไม่ต่อเนื่องหรือความไม่สม่ำเสมอของ
โครงการดังกล่าว อาจมีผลทำให้บริษัทฯ ได้รับงานน้อยลงหรือมาก
ขึ้นก็ได้  

• การเปลีย่นแปลงแผนการลงทุนขยายหรือปรับปรุง
ประสิทธภิาพของโครงขา่ยของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะตัดสินใจลงทุนขยายโครงข่ายจาก
หลายปัจจัย ทั ้งแนวโน้มความต้องการการใช้งาน นโยบายด้าน
โทรคมนาคมของภาครัฐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมอาจตัดสินใจเพิ่มหรือลดการ
ลงทุนตามปัจจัยดังกล่าว ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 
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• ภาวะเศรษฐกิจ 

หากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว องค์กรหรือบริษัทต่างๆ อาจมี
การปรับเปลี ่ยนแผนการลงทุนในส ่วนที ่ เก ี ่ยวก ับเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร เช่น อาจมีการลดหรือเล่ือนระยะเวลาทีจ่ะ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องออกไปก่อน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อปริมาณงานที่บริษัทฯ จะเข้าเสนอให้บริการลดลงหรือไม่
สม่ำเสมอ  

 

1.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทฯ ในบทบาทการเป็นผู้รับเหมาช่วง มีการรับงานต่อจากผู้รับเหมา
หลักมาโดยตลอด ทำให้รายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
มาจากผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ โดยเฉพาะ W&W ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม 
TRUE ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะเป็นคู่ค้าและพันธมิตร
ในการทำธุรกิจกันมานาน จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการลดการพึ่งพิงลูกค้า
รายใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายฐาน
ลูกค้า ขยายการดำเนินงานให้มีลักษณะเป็น one-stop service และลด
การพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น 

1) การตั้งเป้าหมายในการรับงานจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
อย่างน้อย 3 รายต่อปี เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าออกไปให้
บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

2)  การขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจาก
กล ุ ่ มธ ุ รก ิ จโทรคมนาคมและ Data Center เช ่ น กลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

3)  เน้นการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายและ 
Data Center กับเจ้าของโครงการที่บริษัทฯ เคยให้บริการหรือ
ลูกค้าใหม่ ซึ ่งจะทำให้บร ิษัทฯ มีรายได้ประจำ (recurring 
income) มากขึ้น  

4) ในอนาคตหากบริษัทฯ ยกระดับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ จะเข้า
ประมูลงานจากภาครัฐหรือเจ้าของโครงการโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ 
เชื่อว่านโยบายและแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดความพึ่งพิง
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ในอนาคต 

 

1.4 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรหลายส่วนในการรับ
งานและการดำเนินการเพื่อให้งานแต่ละโครงการแล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทฯ วิศวกรผู้คุมงานของบริษัท 
และผู้รับเหมารายย่อย  

 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัทฯ  

คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (“คุณศักดิ์บวร”) กรรมการผู้จัดการและ
เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ ทีมผู้บริหารที่เป็นกลุ่มที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ 
ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ 
Data Center มีประสบการณ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายต่างๆ 
และเป็นผู้ที่รู้จักและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมา
หลักรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ผ่านมางานส่วนที่เป็นโครงการที่มีมูลค่า
ค่อนข้างสูงที่บริษัทฯ รับการว่าจ้างให้ดำเนินการ ส่วนใหญ่จะมาจาก
การได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างมาทางคุณศักดิ ์บวร หรือทีมผู ้บริหาร
ดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า การเริ่มต้นรับงานของผู้รับเหมาหลักราย
ใหญ่และมีมูลค่าสูงมาจาก Connection ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่มีกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ 
ไม่ได้รับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลถึงรายได้และ
ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ ได้
ดำเนินการมากกว่า 15 ปี บริษัทฯ มีผลงานที่มีคุณภาพ สามารถส่ง
มอบงานที ่ถ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ให้ก ับผู ้ว ่าจ้าง/
ผู้รับเหมาหลัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริการ และทำให้
ผู้รับเหมาหลักหยิบยื่นโอกาสในการเข้าประมูลงานในแต่ละคร้ัง โดย
จะแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการเปิดประมูลงานที่ตรงกับ
การให้บริการของบริษัทฯ เกือบทุกครั้ง จากการที่บริษัทฯ ได้แสดง
ถึงศักยภาพและคุณภาพของงาน ทำให้การพึ่งพิงในส่วนการได้รับ
งานจาก Connection ของผู้บริหารลดน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีแผนสืบทอดตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงมีการกำหนด
คุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ประกอบกับมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่
เหมาะสม เป็นการจูงใจให้ผู้บริหารร่วมงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว  
 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมารายย่อย 

การดำเนินการในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู ้ว่าจ้าง 
บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย (Sub-Contractor) ในการ
ดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนที ่เป็นพื ้นที ่ต่างจังหวัด หรือพื ้นที่
ห่างไกล บริษัทฯ จะต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยในพื้นที่นั ้นๆ ซ่ึง
ต้องเป็นผู ้ร ับเหมารายย่อยที ่ม ีบุคลากรพร้อมทั ้งจำนวนและ
ความสามารถในการรับงาน เนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยต้องส่งมอบ
งานให้ทันตามเวลาที่กำหนด และได้งานที่มีคุณภาพ หากไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้ตามคุณภาพและระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ส่งผล
กระทบต่อการส่งมอบงานของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ว่าจ้าง/ผู้รับเหมา
หลักต่อไป ดังนั้นจึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมารายย่อย อัน
อาจเกิดจากการทิ้งงาน งานไม่ได้คุณภาพ และไม่ทันกำหนดเวลา
เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวทาง
ที่จะบริหารจัดการในส่วนที ่เกี่ยวกับผู ้รับเหมารายย่อย คือ การ
คัดเลือกผู้รับเหมารายย่อย ต้องเลือกจากผู้รับเหมายรายย่อยที่อยู่ใน
รายชื ่อ Approved Vendor List ซึ ่งมีการประเมินคุณภาพการ
ทำงานผู้รับเหมารายย่อยในหลายๆ ด้านรวมถึงความพร้อมด้านการ



 

63 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

จัดหาแรงงานมาดำเนินโครงการ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนโครงการและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้  

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ 

วิศวกรผู ้ควบคุมงาน เป็นกลุ ่มบุคลากรที ่ม ีส ่วนสำคัญในการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลการ
ทำงานของผู้รับเหมารายย่อยให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ว่าจ้างและสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลา 
ซึ่งมีผลต่อการส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงผลประกอบการของ
บริษัทฯ ด้วย จากการที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อ
ความสำเร็จและผลประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะบริหารจัดการบุคลากรให้ทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญ
ให ้ทำงานก ับบร ิษ ัทฯ ในระยะยาว โดย (1) พ ัฒนาความรู้  
ความสามารถ กระบวนการทำงานให้แก่พนักงานโดยให้สามารถ
ปรับตัวและปรับการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ; (2) ปรับเพิ ่ม/ลดจำนวนพนักงานให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป; (3) ให้ค่าตอบแทน
ที ่เป็นแรงจูงใจให้ว ิศวกร (ฝ่ายบริหารโครงการ) เพิ ่มเติมจาก
เงินเดือนและโบนัสปกติ ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการส่งมอบงานและได้รับ
ชำระค่าว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและ
กระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนด   

1.5 ความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 

เน ื ่องจากบริษ ัทฯ มีการรับร ู ้รายได้ของงานโครงการตามขั้น
ความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซ่ึงอ้างอิงจาก
อัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จเทียบกับ
ประมาณการต้นทุนงานทั้งหมด ซ่ึงโดยทั่วไปอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่
สอดคล้องกับงวดการเรียกเก็บเงิน/ชำระเงินตามสัญญาซึ่งปกติจะ
แบ่งออกเป็นงวดๆ ส่งผลให้เกิดรายได้ที ่ยังไม่ได้เรียกชำระหรือ 
Unbilled receivables (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) ทั้งนี้บริษัท
ฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและความเสี่ยงจากการที่จะ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการเรียบร้อย
แล้ว  

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการติดตาม 
ประชุมร่วมกับลูกค้า รวมถึงการรายงานความคืบหน้าทั้งในส่วนของ
ขั้นตอนความสำเร็จของโครงการ การเรียกเก็บเงิน และการชำระ
เงินของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา
และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันที (ถ้ามี) นอกจากนี้ 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ 
หรือลูกค้ายกเลิกโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว รวมถึงบริษัท
ฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้ดี ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ของ

บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน มีชื่อเสียงและฐานะ
การเงินมั่นคง และบริษัทฯ ก็เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั ้งอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความเชี ่ยวชาญและได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด จึงมี
ความเป็นไปได้ต่ำที่ลูกค้าจะไม่ชำระเงินตามสัญญา 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่ง
รายใหม่ 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและคู่แข่งรายใหม่อาจแบ่งได้
ตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center 
และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคม
ขนส่ง 

 

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center : มีทั้งรูปแบบที่เป็นการปรับปรุง
พื้นที่บางส่วนขององค์กรใช้เป็นศูนย์ข้อมูล (Renovate Project) 
และแบบที่ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก (Greenfield 
Project) สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์ข้อมูล มีการให้บริการที่
ไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลและสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ในขณะที่การก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลแยกเป็นอาคารต่างหาก จะมีการให้บริการที ่มีความ
ซับซ้อนมากและต้องอาศัยความรู ้ความชำนาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากต้องเริ่มจากการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้สามารถ
รองรับน้ำหนักได้ รับแรงสั่นสะเทือนต่างๆ ได้ รวมถึงต้องมีการ
ออกแบบอาคาร การวางอุปกรณ์ต่างๆ การเชื่อมต่อระบบต่างๆ ใน
อาคารให้เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับการใช้งานและความเสถียรของ
การทำงานและข้อมูลซึ ่งม ีความสำคัญเป็นอย ่างมาก ดังนั้น 
ผู้รับเหมาที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแบบดังกล่าวจึงต้องมี
ความรู ้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Data Center ระดับ Tier 
3  ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมมีจำนวนคู่แข่งไม่มาก และผู้ที่
จะเข้ามาเป็นผู้รับเหมารายใหม่จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และอาจต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานให้เป็นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในส่วนของการ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็
ต้องรักษาคุณภาพของงานให้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงเป็นหนึ่ง
ในผู้รับเหมาที่เป็นตัวเลือกที่ดีในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง: 
เนื ่องจากการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม เป็นงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่จะมีปริมาณงาน
ที่ค่อนข้างมากสำหรับแต่ละโครงการ ผู้รับเหมางานดังกล่าวส่วน
ใหญ่จึงต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยเพื่อดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีการ
ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตรงเวลาที่กำหนด ดังนั้น จุดแข็งของ
ผู ้รับเหมาสำหรับธุรกิจนี ้จึงเป็นการที ่สามารถควบคุมและรักษา
ระดับคุณภาพงานที่ส่งมอบ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
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ต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานตรงกำหนดเวลา ซ่ึงบริษัทฯ มีจุด
แข็งดังกล่าว ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้   

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลัก 
อาจเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจมาดำเนินการเอง โดยไม่ว่าจ้าง
ผู ้ร ับเหมาย่อยอย่างบริษัทฯ ซึ ่งจะทำให้มีผลต่อรายได้และผล
ประกอบการของบริษัทฯ ได้ ในกรณีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ไม่มาก
นัก เนื ่องจากในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ จะมีงานที่มี
ปริมาณมาก ผู ้รับเหมาหลักต้องว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยในการ
ดำเนินการ และต้องมีวิศวกรคุมงานที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ ซ่ึง
อาจไม่สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด และที่ผ่านมาผู้รับเหมาหลัก
ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงในการทำงาน จะเป็น
ผู้รับเหมาช่วงอย่างเช่น บริษัทฯ ที่ติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดี
ทางธุรกิจกับผู้รับเหมารายย่อยแทน ดังนั้น การที่ผู้รับเหมาหลกัจะ
มาเป็นผู้รับเหมาดำเนินการเองจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และที่
ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนื ่องจากการดำเนินการ
ดังกล่าวอาจสร้างความยุ่งยากในการดำเนินการของผู้รับเหมาหลัก
มากกว่าที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ดำเนินการอย่างเช่นที่ปฏิบัตใิน
ปัจจุบัน   

 

1.7 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้นทนุในการ
ประกอบธุรกิจ 

ตามที่งานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะงานรับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึ ่งสิ ่งสำคัญในการดำเนินการและ
ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ คือ การดูแลควบคุมต้นทุนใน
การดำเนินการแต่ละโครงการให้อยู่ในระดับที่ประเมินไว้ตั้งแต่ตอนที่
เสนอราคาให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักพิจารณา หากการควบคุม
ต้นทุนการดำเนินการสำหรับแต่ละโครงการไม่ได้เป็นไปตามที่
ประเมิน อาจทำให้ผลกำไรของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้  

 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในส่วนของต้นทุนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่
การประมาณการต้นทุน จนถึงการควบคุมต้นทุนระหว่างดำเนินการ 
ต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ค่าแรงว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย ซ่ึง
บริษัทฯ มีการตั้งราคากลางสำหรับงานแต่ละประเภทที่ดำเนินการ
เป็นประจำ เพื่อให้การจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อยมีมูลค่าการว่าจ้างที่
อยู ่ในกรอบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุม
ต้นทุนได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ต่อมาในส่วนของการควบคุมดูแลการ
ทำงานของผู้รับเหมารายย่อย ซ่ึงบริษัทฯ มีวิศวกรผู้คุมงานแต่ละ
โครงการ ที่จะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการทำงาน การส่งมอบและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ยังมี
การประชุมร่วมกับผู้รับเหมารายย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถ
รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้
หากมีกรณีที่ผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ถูกต้อง
และทันเวลา ทางบริษัทฯ จะรีบคัดเลือกผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่

มาทำงานต่อได้ในทันที ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการ
ดำเนินการไม่บานปลาย และไม่ทำให้ผลกำไรของแต่ละโครงการ
ได้รับผลกระทบมากนัก 

 

1.8 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่า
เวลาที่กำหนดตามสัญญา 

สัญญาว่าจ้างให้บริการแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ทำกับผู้ว่าจ้าง ส่วน
ใหญ่จะมีระบุข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าปรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นค่าปรับ
รายว ัน ด ังน ั ้น หากบร ิษ ัทฯ ไม ่สามารถส ่งมอบงานได ้ตาม
กำหนดเวลา บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับรายวัน
ดังกล่าว ซ่ึงจะทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรของโครงการ
ดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ การกำหนดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าส่วน
ใหญ่จะกำหนดเป็นอัตราค่าปรับต่อค่าตอบแทนของแต่ละหนังสือ
สั่งงานหรือมูลค่าโครงการ ขึ้นกับประเภทของงานตามสัญญา ดังนั้น
กรณีที่เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง จะมีค่าปรับที่มีมูลค่าสูงตามไปด้วย 
สาเหตุที่อาจทำให้การส่งมอบงานล่าช้า ได้แก่ การมีผู้รับเหมาราย
ย่อยไม่เพียงพอ มีการทิ้งงานของผู้รับเหมารายย่อย งานที่ได้รับการ
ส่งมอบจากผู้รับเหมารายย่อยมีคุณภาพไม่ตรงตามกำหนดทำให้ต้อง
มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนผู้รับเหมารายย่อยรายใหม่มาทำแทน 

 
บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สามารถลดเหตุของการส่งมอบงานล่าช้า
อันเกิดจากการทำงานของผู ้ร ับเหมารายย่อย โดยบริษัทฯ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมารายย่อยในแต่ละพื้นที่ทำให้ในการ
ว่าจ้างแต่ละครั้งมีผู้รับเหมารายย่อยพร้อมและเพียงพอที่จะทำงาน
ให้บริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยที่อยู่ในรายชื่อที่
ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการประเมินคุณภาพงานของแต่ละราย
เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างสำหรับงานแต่ละประเภท 
นอกจากนี้ การทำงานในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และ
ประเมินการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย แต่ละโครงการอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าของ
งานไม่สูงนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าทันท่วงที ส่งผลให้ที่ผ่านมา
ไม่เคยมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากความล่าช้า
ของการส่งมอบงาน  
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2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการ
ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

2.1 ความเสี ่ยงจากการที่มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
มากกว่าร้อยละ 25  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม
ตระกูลพุกกะณะสุต ซึ ่งถือหุ ้นรวมกันร้อยละ 38.01 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว
ส่งผลให้กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุตมีคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลในการ
คัดค้านหรือไม่เห็นชอบสำหรับวาระที่ใช้มติพิเศษ หรือเสียง 3 ใน 4 
ของที่ประชุมในการอนุมัติ  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุล
อำนาจ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการ
กำหนดมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงบุคลดังกล่าวจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั ้นๆ  รวมทั้งโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ ที่ไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 8 ท่าน และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 
ท่าน จากกรรมการอิสระทั้งหมด เข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
และเพื ่อสร้างความมั่นใจให้ผู ้ถือหุ ้นว่าจะสามารถสอบทานการ
ทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย  

2.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย ์ 
ราคาหุ ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนเนื ่องจากปัจจัยหลาย
ประการซึ่งบางปัจจัยเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
อาทิเช่น การเปลี ่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ การเปลี ่ยนแปลงด้านกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึง ความแตกต่างของผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ กับผลประกอบที่คาดการณ์โดยนักวิเคราะห์
และนักลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของ
นักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้นของบริษัท 



การบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการตอบสนอง และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดย
นอกจากการมุ่งเน้นสร้างความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีส่วนร่วมดูแล
สังคม และสิ่งแวดล้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิ
บาลและการกำกับดูแลกิจการที ่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั ้งให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความรู้ 
และคุณภาพชีวิต การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการดำเนินธุรกิจขององค์กรจะ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก  
 

การขับเคล่ือนธุรกิจ 

เพ่ือความย่ังยืน 

การบริหารองค์กร
อย่างยั่งยืน 
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บริษัท ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทโดยประเมินเนื้อหาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามหลักการสำคัญ 4 เร่ืองดังนี้ 

 

        

1. ระบุประเด็นสำคัญ 

 

กรอบการพัฒนา 
ความยั่งยืน 

 

ประเด็นสำคญั 
ด้านความยัง่ยืน 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใน ภายนอก 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น/ 

ผู้ลงทุน 

ลูกค้า คู่ค้า สังคม 

การดำเนินธุรกิจ 
การบริหารจัดการองค์กร 

อย่างยั่งยืน 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรมธุรกิจ      

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง      

มิติเศรฐกิจ 
การบริหารหว่งโซ่คุณค่า 

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ      

การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า 

     

การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู ่ค้า และ
พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม 

     

มิติสังคม 
การพัฒนาและการดูแล

พนักงาน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน      

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน      

ความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยในการทำงาน      

มิติสิ่งแวดล้อม 
การดูแลสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม      

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า      

 

2. การจัดลำดับความสำคัญ 
 

 

 

 

 
 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถกูต้องเพื่อนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญและนำเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งลง
ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 

4. ทวนสอบประเด็นสำคัญ 
บริษัทฯ มีการทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่นใจในข้อมูลและสามารถนำไปใช้ระบุประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในครั้งต่อๆ ไป  

• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
• การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อลกูค้า คู่ค้า 

และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• การใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 
• ความปลอดภยัและมีชวีอนามัยในการทำงาน 
• การตอบแทนสังคมด้วยการสร้างดิจิทัลเพื่อสังคม 

• การบริหารความเส่ียงของโครงการ 
• การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน 

• การกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมธุรกจิ 
• การตอบสนองความตอ้งการและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้ับลูกค้า 

• ความสำคัญต่อบริษัท 

•
คว

าม
สำ

คัญ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
 

• มาก • น้อย 

•
มา

ก 
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 

ทบทวน
ประเด็น 

1 ระบุประเด็น จัดลำดบั
ความสำคัญ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 3 4 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  
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การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมธุรกิจ 
 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็น
ธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนิน
ธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้า และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อัน
ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น
การละเมิด/ ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดย
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สนับสนุน
ความสำเร็จที่มาจากวิธีทุจริต รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่ดี มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื ่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีระเบียบในการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ 
ผ ู ้บร ิหาร และพน ักงาน และกำหนดให ้การดำเน ินการทุก
กระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จัด
ให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้รายงานหรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารและ
พนักงานพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่ง
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการ
ทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อย่างเสมอภาค และมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตาม
ความสามารถ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและดำรง
ความเป็นเลิศในธุรกิจ  

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนว
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้า
ร่วมงานกับบริษัทฯ และยังได้เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงาน โดยบริษัทฯมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขทางธุรกิจที่
เป็นธรรม เชื่อถือได้  ภายใต้รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบ
การจัดการและติดตามเพื ่อให้มั ่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื ่อนไข
สัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอน 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
ด้วยตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้าวเดินไปสู่
การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ จึง
มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื ่องควบคู ่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายให้จัด
กรรมการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ำเสมอ ทั ้งที ่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตอบสนองอย่าง
รวดเร ็วและม ีประส ิทธ ิภาพต ่อเหต ุการณ์ท ี ่ม ีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ มี
จิตสำนึกและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงาน
ในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมสูงสุด การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื ่อสารที ่หลากหลาย 
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  



69 

 

การบริหารห่วงโซ่คุณค่า  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ
ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่
พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การมีส่วนร่วมกับผู้มสี่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ (Stakeholder Engagement)   

คู่ค้าทางธุรกิจ • กระบวนการคัดเลอืกและการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
และผู้รับเหมาอย่างตอ่เนื่อง 

• การประชุมรว่มกับบริษัทคู่ธรุกจิ/ 
ผู้ร่วมลงทุน 

 
 

• การเคารพต่อสิทธแิละปฏิบัติตอ่คู่ค้าทกุ
รายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

• การประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบ
ธุรกจิระหว่างกนัอย่างยั่งยนื 

 

• ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจและ
เติบโตรว่มกนั 

• ความเสมอภาคในการทำธุรกิจ 
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

และเป็นธรรม 

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 

 

  ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ความคาดหวัง/ 
ความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การตอบสนองของ
บริษัทฯ 
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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 รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเม่ือความเปน็ไปได้ว่าจะเกิด

ความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน โดยในปี 2564 ไม่ปรากฏวา่มีขอ้ร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด้ 

  

  ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ความคาดหวัง/ 
ความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การตอบสนองของ
บริษัทฯ 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้ 
ลูกค้า 

• มุ่งมั ่นที ่จะปฏิบัติตามเงื ่อนไขทางธุรกิจที ่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้ 

• มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

คู่ค้าและคู่สัญญา 

• มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้
หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่
เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการปฏิบัติตามเงื ่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและ
ป้องก ันการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบในทุกข ั ้นตอนของ
กระบวนการจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจา
กับคู ่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื ่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้า
และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน 

• มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและ
คู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการที่คู ่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความ
เช่ือถือซึ่งกันและกัน 

• ห้ามพนักงานเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตหรือ
เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา 

 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
ลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจทุกประเภท องค์กรต้อง
พึ่งพาลูกค้า ดังนั้น องค์กรจึงต้องทำความเข้าใจกับความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต้องพยายามดำเนินการ 
ให้บรรลุความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อรักษาความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อความต้องการของ
ลูกค้าตามที่ตกลงกัน พัฒนาความสัมพันธ์ และเติบโตไปพร้อมกับ
ลูกค้า ตลอดจนเป็นที ่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ ่งเป็นปัจจัยที ่นำไปสู่
ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ
และสุภาพอ่อนน้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึง
พอใจของลูกค้าสูงสุด 
 

  

บริษัทฯ มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ไม่ใช่ตัว
เงินเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับ
การสร้างความพึงพอใจ และการบริการกับลูกค้า จึงจัดทำ
แบบสอบถาม เพื่อประเมินและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงสินค้า และการให้บริการให้มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีผลสรุปดังนี้ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ติดต้ังใช้งาน 

1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกใช้บริการและเป็นยี่ห้อที่
ได้รับความนิยม 

2. พนักงานขาย 
2.1 มีความรู้ / ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ  
2.2 มนุษยสัมพันธ์, มารยาทในการติดต่อสื่อสาร, ความกระตือรือร้น

ในการสนับสนุนงานขาย 
2.3 การเข้าเยี่ยมพบ และการตรงต่อเวลาของพนักงาน 
2.4 การแก้ไขปัญหา, ให้คำอธิบายและตอบข้อซกถามได้ตรงประเด็น 
2.5 การแก้ไขและป้องกันเมื่อเกิดข้อร้องเรียน มีการแก้ไขอย่างมี

ประสทธิภาพ และรวดเร็ว 
3. การให้บริการทั่วไป (สายงานติดตั้งและบริการ) 

3.1 ความสามารถของผู้จัดการโครงการ, วิศวกร, Supervisor 
▪ ความสามารถในการจัดลำดับงาน, การวางแผน, การสั่งงาน, 

อำนาจการตัดสินใจ, ความสี่อสัตย์และความน่าไวว้างใจ 
▪ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน 
▪ ความรู้ความชำนาญในงาน,ประสบการณ์ 

3.2 คุณภาพการทำงาน 
▪ คุณภาพของงานก่อสร้าง 
▪ การส่งมอบงานตรงเวลา 
▪ การควบคุมงานตามแผนงานของโครงการ 
▪ คุณภาพวัสดุ/อุปกรณ์ทีใช้ ถูกต้องตามขอ้กำหนด 

3.3 ความพร้อมดา้นกำลังคน 
▪ จำนวนพนกังาน (วิศวกร, Supervisor, Foreman, 

Draftsman, คนงาน) 
3.4 การบริการ 
▪ ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับบรษิัทฯ ทางโทรศัพท์ 

อีเมล ์
▪ ความสามารถในการบริหารจัดการ, ปอ้งกันปัญหาและการ

แก้ไขปัญหา 
▪ ความรวดเร็วในการทำงานและการแก้ไขปัญหา 
▪ ให้บริการด้วยความสภุาพ  เป็นมิตร และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ของท่าน 
▪ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบรกิาร ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานขาย ด้านการให้บริการ 

สรุประดบัความพึงพอใจของลูกค้า 
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การพัฒนาและดูแลพนักงาน 
การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสม
กับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึง
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้ง
การพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามาร ตลอดจนการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันเพื่อให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและ
อนาคต   
 

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจึงจัดฝึกอบรม
ภายในบริษัทฯ เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู ้บริหารและ
พนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่ง
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรได้ ดังนี้ 

พนักงานระดับผู้บริหาร : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดย
จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
ควบคู ่ไปกับการเพิ ่มองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ หรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ใน
อนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริม
ธ ุรก ิจของบริษัทฯ ให ้สามารถแข่งข ันและพร้อมเป็นผู ้นำใน
อุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
หน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความ
เสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT การจัดการงานธุรการ 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ 

พนักงานทุกระดับ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดย
จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุก
คนของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ 

 
การจัดฝึกอบรมภายนอก บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันหรือองค์กรที ่มี
มาตรฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 

การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร 
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 
(Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกจิ
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 

นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบ
ทอดตำแหน่ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กรโดยจัดทำ
หลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บ ุคคลและเตร ียมวางแผนความก้าวหน ้าในอาช ีพ เช ่น Job 
Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าว
กระโดด เพื ่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง
ต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัท
ฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของ
บุคลากรโดยเฉพาะผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วยโครงการ 
Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื ่อทดแทนเมื ่อมี
ตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้ 

การสรรหาและการคัดเลือก 
ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความ
เหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ 
และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่ดี โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก 
เพื ่อทดสอบถึงคุณสมบัติ ของผู ้สมัครว่ามีความรู ้ความสามารถ
เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบ
หรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลือกปฏบิัตแิต่
อย่างใด ยึดมั ่นในความเสมอภาค เท่าเทียมกัน  และรักษาไว้ซ่ึง  
ความเป็นธรรมาภิบาลยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดยไม่นำ
ความคิดเห็นของบุคคล ด้านการเมือง อายุ เพศ หรือความทุพพล
ภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน ตาม
มาตรฐาน ที่กำหนดตามกฎหมาย 
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การดูแลและพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทมีนโยบายใน
การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป ็นผู ้ท ี ่ม ีความรู ้ ความ
เชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการปฏิบ ัต ิงานด้วยความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต ม ีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยมุ่งหวังให้พนักงาน
นำทักษะความรู้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการให้บริการให้มีความ
เป็นเลิศ รวมถึงการมีความคิดริเริ่ม และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนอง และสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียในระยะยาว โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ 
(Training) แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
เพื ่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนธุรกิจขององค์กร และเป็นกลไกหนึ ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร โดยมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 
1. หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบคุณธรรม 

การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ในเรื่องการจ้าง
งาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน รวม
ตลอดถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทุกระดับ 

2. หลักความซ่ือสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานทุกระดับชั้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

3. หลักความเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน ให้
ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ 
แลแนวทางการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยที่การพิจารณา
กำหนดกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ จะ
พิจารณาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ซ่ึง
รวมถึงการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความ
เคารพนับถือตนเองของพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคลเป็น
สำคัญด้วย 

4. การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
ชีว ิตของพนักงานให้ดียิ ่งขึ ้น เนื ่องจากมีความตระหนักว่า
คุณภาพชีวิตมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานและเป็น
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซ่ึงความหมายของคุณภาพ
ชีวิตนั้น หมายรวมถึง ความพึงพอใจในงาน ดุลยภาพในชีวิต
งานและชีวิตส่วนตัว สภาวะความเครียดจากการทำงาน การมี
ความหลากหลายในชิ้นงานเพื่อลดความจำเจ รวมถึงสนับสนุน
ให ้ม ีการมอบหมายอำนาจต ั ดส ิน ใจท ี ่ เหมาะสมตาม
ความสามารถของพนักงาน (more empowerment) 

5. การสร้างสภาพการทำงานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมใิจ 
สำหรับการทำงาน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ในทุกด้านของบุคลากรทุกคน โดยรวมถึงการปฏิบัติต่อทุกคนตาม
หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึง
กันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความ
แตกต่างทางกาย จิตใจเชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ 
ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอื่นใด 
• หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้ความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่อง
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชน ต้องรายงานให้ผู ้บ ังคับบัญชาหรือบุคคลที่
ร ับผ ิดชอบทราบและให ้ความร ่วมม ือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กำหนดไว้ 

• ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนWhistleblower 
Protection Policy 

• เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษัท ได้
อย่างอิสระ 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจาก
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย  
 

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดย
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมบริหารงานโดย
ความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตัิ 
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความสุจริตใจ ด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมี
เหตุผล  
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ปี 2564 จำนวนพนักงานทั้งหมด 96 คน  

แยกตามเพศได้ดังนี้ (จำนวน : คน)  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงานขึ ้น เพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน ในการ
จ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้แก่
พนักงาน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลสำเร็จ
ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะ
ด้านต่างๆ รวมถึงการลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของ
องค์กร และเพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบและระบบเดียวก ันประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการพัฒนาเพื ่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายบริษัท โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร 
และระดับสมรรถนะ (Competency) ให ้ม ีความรู ้  ท ักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวข้อ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
 

โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง
บุคลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การให้น้ำหนักผลการ
ปฏิบัติงานทั้ง  ส่วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมิน 
โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และ
โบนัสประจำปี อย่างชัดเจน และเป็นธรรม 
 

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
  การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็น
เครื่องมือวัดระดับความรู้สึกพึงพอใจ และระดับความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความผาสุกของพนักงาน
ตามป ั จจ ัยต่ า งๆ ท ี ่ ค รอบคล ุมการทำงาน  ความ เป ็นอยู่
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้สำรวจความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่ออย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง และนำผลที่ได้
จากการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของพนักงาน ผ่านเครื ่องมือและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจ พัฒนาระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ส่งผลให้มีความสุขในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขับเคลือนให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ 

ชาย 

68% 

 

65 คน  

20% 

30% 

50% 

Corporate KPIs 

Section KPIs 

Individual quality and 

behavior assessment 

หญิง 

32% 
 

31 คน  

 

 

อายุงานของพนักงานในองค์กร 

32% 

 
68% 

 

จำนวนพนักงานแบ่งตามชว่งอายุ 

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 4    คน 
7-10 ปี 23   คน 
3-6 ป ี 26   คน 

น้อยกว่า 3 ป ี 43   คน 
 

อัตราการลาออกของพนักงาน 

9.56% 

21.77% 

2562 
 

2563 
 

2564 23.96% 

ระดับความผูกพันของพนักงาน 

50 ปีขึ้นไป 4    คน 
40-49 ปี 20   คน 
30-39 ปี 38   คน 

น้อยกว่า 30 ป ี    34   คน 
 

หมายเหตุ : วิธีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปีใช้วิธีการสำรวจโดยไมร่ะบุตัว
ผู้แสดงความคิดเห็น ท้ังนี้เพ่ือให้พนักงานได้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ 

ผลความผูกพันของพนักงานใน 2 ปยี้อนหลัง 
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การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ที่
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อันจะ
ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตของพนักงาน และได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงานทุกคน
รับทราบสิทธิ์ของตนผ่านช่องการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัท 
อาทิ 

• โบนัสประจำปี 

• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ :  

• เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท  

• เงินช่วยเหลือพิธีแต่งงาน  

• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ  

• เงินช่วยเหลือคลอดลูก และค่าสงเคราะห์บุตร 

• สุขภาพและประกันชีวิต :  

• การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ตามความจำเป็นของ
แต่ละช่วงอายุและเพศอย่างเหมาะสม  

• ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

• สัมมนาประจำปี : Outing 

• เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของแต่ละส่วน ส่งผลให้พนักงาน
สามารถด ึ งศ ั กยภาพของตนมาทำงานได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการ
ช่วยให้บร ิษ ัทสามารถดำเนินธ ุรก ิจตามนโยบายและ
เป้าหมายได้ 

• กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อการผ่อน
คลายความเครียด กระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี
ระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านกิจกรรมนันทนาการ 
เช่น งานกีฬา แรลลี่ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีโอกาสที่ดทีี่
บุคลากรในองค์กรจะได้ร่วมกิจกรรมและกิจกรรม CSR 
ร่วมกัน เช่น การปล่อยเต่าทะเล การปลูกป่าชายเลน เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 การระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ได้เลื่อนออกไป และการท่องเที่ยวปี 2564 
เลื ่อนออกไป แต่เมื ่อสถานการณ์ดีข ึ ้น บริษัทฯ ยังคง
กลับมาจัดกิจกรรมท่องเที ่ยวประจำปีสำหรับบุคลากร
ภายใน องค์กรอย่างแน่นอน 

• กองทุน :  

• กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม  

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 

 

สรุปการอบรมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ในปี 2564 
หลักสูตรการจัดอบรมภายใน (In-House Training)  

• หลักสูตร CPR: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
• หลักสูตร หลักการบริหารโครงการ 
• หลักสูตร การบำรุงรักษาแลละใช้เครื่องมือในงานบริการ  
• หลักสูตร การควบคุมงาน Fiber Optic Cable 
• หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
• หลักสูตรเทคนิคเด็ด กลเม็ดปิดการขาย สูตรลับเพื่อการเป็น

ท้อปเซลล์  
• หลักสูตรสิ่งที่นักขายต้องรู้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักขายมือ

อาชีพ 
• หลักสูตรอบรม ISO9001:2015 
• หลักสูตรอบรม ISO14001:2015 
• หลักสูตรอบรม ISO45001:2018 
• หลักสูตร การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  
• หลักสูตร การประเมินความเสี ่ยงอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย   
• หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
• หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย   
• หลักสูตรการควบคุมผู้รับเหมา และคู่มือสนับสนุน PPE  
• หลักสูตร การประเมิน Aspect และการประเมินความสี่ยงและ

โอกาสด้านความปลอดภัย  
• หลักสูตร การควบคุมสารเคมี การจัดการขยะและของเสีย การ

เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารและมีส่วนร่วมให้
คำปรึกษา การสอบสวนอุบัติการณ์ และคู่มือความปลอดภัย 

• หลักสูตร การตรวจและติดตามภายในองค์กร 
 

 

หลักสูตรการจัดอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)  

• หลักสูตร การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ 
• หลักสูตรทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ใน

ศตวรรษที่ 21 
• หลักสูตร AUTO DESK REVIT FOR MEP  
• หลักสูตร AUTO DESK REVIT FOR  ARCHITEC  
• หลักสูตร General Health and Safety (โลตัส) G  
• หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (โลตัส) 

E,EE   
• หลักสูตร The New Leadership Skill 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 

รุ่นที่ 18  
• หลักสูตร หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุง

อาคารให้ปลอดภัย  
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ในปี 2564 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท  
ทั้งจากหลักสูตรภายในและภายนอกองค์การ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายระบบบริหารคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำหนดนโยบาย ให้มีการดำเนินงาน
ด้านระบบบริหารคุณภาพ สิ ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า ทั้งในแง่ของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพิษ การลดปริมาณของเสีย การส่งเสริมและการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการลดและการควบคุมความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย ดังนี้ 
 

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาให้บริษัทฯ มีสภาพการทำงาน
ที่ปลอดภัยและน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ
และภาวะสุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน 

2. บริษัทมุ่งมั่นในการบรรลุตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความปลอดภัย ที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน ในการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของ
ผู ้ทำงานและตัวแทนผู้ทำงาน ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานด้วยความสำนึกรับผิดชอบ การปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดมลพิษ โดยการดำเนินการต่างๆ 
ของบริษัทฯ จะนำไปสู ่การบูรณาการดำเนินงานให้การใช้
ทรัพยากรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

4. การดำเนินงานภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชี
วอนามัย และความปลอดภัย ในการกำจัดและลดความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู ้รับเหมาและผู ้ที ่มา
ติดต่อหรือปฏิบัติงานในบริษัทที่ทุกคนต้องสำนึกตลอดเวลา  

5. บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ และบริการ 

6. ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า และข้อร้องเรียนของชุมชนรอบข้าง 
ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทถือว่า เป็น
ความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานทุกคนในทุกระดับ ที่
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น 

 

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อย่างเสมอตามกำหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง อาทิ การตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของการทำงาน การตรวจวัดเสียง ซึ่งผลการตรวจวัด
ล่าสุดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุด
ปฐมพยาบาลเบื้อต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะ
งานเพียงพอต่อการใช้งานและสะดวกต่อการเข้าถึง 
  

บาท 

actually 

198,100 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ทั้งหมด 

ชั่วโมง/คน/ป ี

6 

จำนวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย/คน/

 

พนักงาน  

520 

จำนวนพนกังาน
ที่เข้าอบรม  

ชั่วโมง/ป ี

actual

3,015 

จำนวนชั่วโมง 
การฝึกอบรมของพนักงานทั้งป ี

6 520 

3,015 374,624 
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ความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยในการทำงาน 

บริษ ัทฯ มีว ิส ัยทัศน์ท ี ่จะเป ็นบริษ ัทผู ้นำทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน โดยตระหนัก
ถึงความสำคัญของคุณภาพ ความมั ่นคง อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อนำมาซึ ่งคุณภาพชีวิตการทำงาน และ
สุขภาพที่ดีของพนักงาน และลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุ
ต่างๆ ของพนักงาน และปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิด
ความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
จัดหาเครื ่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพการ
ทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวธิีการป้องกัน 
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย อันนำมาซึ ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและ
สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการ
อบรม พัฒนาความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ 
ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรมการรักษาความปลอดภัยในการ
ทำงาน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในระดับ จป. บริหาร, จป.หัวหน้างาน 
และ จป. วิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อย่างเสมอตามกำหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง อาทิ การตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของการทำงาน การตรวจวัดเสียง ซึ่งผลการตรวจวัด
ล่าสุดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุด
ปฐมพยาบาลเบื้อต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะ
งานเพียงพอต่อการใช้งานและสะดวกต่อการเข้าถึง 

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วย (จากการทำงาน) 
ปี 2564 ของบริษัทฯ 

 

 
    

 

รายการ 2562 2563 2564 

1. อุบัติเหตุขัน้รนุแรง (เสยีชีวิต) 0 0 0 

2. อุบัติเหตุ หยุดงานเกนิ3 วนั 0 0 0 

3. อุบัติเหตุเลก็น้อย หยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั 5 0 0 

4. ข้อร้องเรยีนจากผู้มสี่วนได้สว่นเสยี ด้าน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยั 

0 0 0 

    

บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟในทุกๆ ปี บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ระงับ
อ ัคค ีภ ัย และระง ับเหต ุฉ ุกเฉ ินเพ ื ่อให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและเพื่อให้พนักงานรู้วิธีป้องกันและ
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพร้อมรู้วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย  ดังนั้นเมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงทางบริษัทจึงได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 
2564 

 

 

 

 

ราย 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  



78 

 

Safety Training 
บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรม Safety Training ให้กับพนักงานทุกระดบั
ตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและสอดคล้องตามกฎหมาย 
รวมถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ มีการ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรมเพื่อให้มั้นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ได้รับความรู้ด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัย มุ่งเน้นที่การลด
พฤติกรรมความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดนการ ลด ละ เลิก 
พฤติกรรมเสี่ยง ดูแลตนเอง และห่วงใยใส่ในการดูแลเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความปลอดภัย 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู ้แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้ 

1. หลักสูตรบังคับตามกฎหมาย 

สำหรับทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู ้ เช่น ดับเพลิงเบื ้องต้น 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 
และระดับหัวหน้างานและหลักสูตรบังคับเฉพาะตำแหน่ง เช่น 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตจาก ผู้ประสบภัย
จากไฟฟ้า และการทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น  
 

2. หลักสูตรที่ไม่ได้บังคับตามกฎหมาย เป็นการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่นเทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ โดย
กิจกรรมดังนี้  

• การตรวจความปลอดภัยไซต์งานโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน 
OMEA-B 

 
• การตรวจความปลอดภ ัยไซต ์งานโครงการ DATA 

CENTER TRUE IDC 

การป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
การดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันและ
อนาคต บริษัทฯ ได้รับมือกับเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นอย่างท่วงที มี
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน เพื่อ
ป้องกันและลดความเส่ียงจากสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยและ
ผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสังเขป 
 

ทั้งนี้เนื่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน โดยมีแนวทางมาตรการป้องกัน 
และแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

• การขอความร่วมมือในการลดหรือไม่ไปในที่มีคนหนาแน่น และ
ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เช่น การใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ต่างๆ 

• สนับสนุนการประชุมผ่านออนไลน์ Conference Call หรือ 
Application ต่างๆ แทน 

• สนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน 
• การประชาสัมพันธ์ : ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ Social 

Distancing การสวมหน ้ ากากอนาม ัย  ล ้ า งม ือด ้ วย เจล
แอลกอฮอล์  และการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ฯลฯ 
 

มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยการสุ่มตรวจพนักงานด้วย
ชุดตรวจ ATK และส่งช ุดตรวจโควิดให้พนักงานที ่ปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัดเพื่อสุ่มตรวจพนักงานเป็นรายสัปดาห์ 
 

 
 

 
 
 
 

 

มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื ้อโรค
ภายในออฟฟิศ 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

INSET ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ  INSET จัดทำโครงการ “ 

ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ” ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 

ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็น

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือสังคม ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยมี นายสรยุทธ สุ

ทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ เพื่อลำเลียงสิ่งของบริจาค

นำไปให้กับผู ้ประสบอุทกภัยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ ้น ณ 

อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษ ัท อ ินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได ้สนับสนุนเงินจำนวน 
100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของเยาวชน กลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2,000 
คน ด้วยเงินขวัญถุงตั ้งต้น จำนวน 50 บาทต่อคน  ในโครงการ 
“วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจออมเงิน” ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนการ
สร้างวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งถือเป็น
โอกาสให้บริษัทฯ มีกิจกรรมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เริ่มวางแผนการออมและมีวินัยในการ
ออมเพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 

 
  

 
 
ทั้งนี ้เมื ่อวันที่  29 ตุลาคม 2564 ทางกองทุนการออมแห่งชาติ  
(กอช.) ได้มอบโล่รางวัลเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทฯ ซึ่งคุณ
กัมปนาท โลหเจริญวนิช (ประธานฯ) ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าว  
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
สิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจของบริษัท มิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็

ตาม การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก

ให้กับพนักงานด้วยการให้ความรู้ผ่านการสื่อสาร และการรณรงค์ให้

พนักงานรู้จักถึงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การประหยดั

น้ำ ประหยัดไฟ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ และ

ของเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น 

1. การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้สำหรับการประชุมต่าง ๆ เพื่อลด

ปริมาณการพิมพ์และใช้กระดาษ 

2. การส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลด้วยการสแกนข้อมูลในรูปแบบ 

soft file แทนการจัดเก็บเอกสาร ด้วย hard copy โดยบริษัท

ได้เริ่มใช้การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ 

3. การส่งเสริมให้มีการสื่อสารทางอีเมล ทดแทนการใช้กระดาษใน

การส่งเอกสารภายในองค์กร รวมถึงการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 

โดยการจัดพิมพ์แบบหน้า-หลัง หรือการนำกลับมาใช้ทั้ง 2 หน้า  

4. การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการ

เลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีฟิลได้ เพื่อลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดจากการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า และการใช้น้ำภายในองค์กร ปิดเมื่อ

เลิกใช้งาน 
 

ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และการสื ่อสารให้กับ

พนักงานทราบ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการดูแลรักษา

สิ ่งแวดล้อมนี ้ ให้พนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศ และสำหรับ

พนักงานทุกระดับสื ่อสารผ่านทางผู้บังคับบัญชารวมถึงผ่านทาง

จดหมายข่าวภายในของบริษัทประจำเดือน ปลูกจิตสำนึกให้

พนักงานทุกท่านสามารถปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมในการรักษา

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

การรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟฟ้า 
บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่ มีจิตสำนึกด้านการ

ประหยัดน้ำ และประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างและ

เครื ่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที ่ยงหรือช่วงเวลาที ่ไม่มีการทำงาน 

ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในด้านเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้าจาก

เครื่องปรับอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างเริ่มต้นใน

การพิจารณาศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื ่อกำหนดเป็นเป้าหมาย 

แนวทาง และกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในอนาคตซ่ึงจะ

เปิดเผยระยะเวลาดำเนินการให้ทราบต่อไป 

 

  

ข้อมูลการใช้น้ำ 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 

ปี ปริมาณการใช้น้ำ (หน่วย) 

2563 685 

2564 596 
 

ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) 

2563 107,935 

2564 100,704 
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บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงา น

ผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้น-ลง บันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจน

ในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลงแต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ น้ำประปา บันได - ลิฟต ์ กระดาษ เคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟ้า แสงสว่าง 

ปรับแอร์ท่ีอุณภูมิ 25 องศา 

ปิดเครื่องปรับอากาศ 15-30 

นาทีก่อนออกจากห้อง 

ปิดเมื่อเลิกใช้ 

ใช้น้ำอย่างประหยัด 

ปิดก๊อกน้ำให้สนิท 

ปิดจอคอมช่วงพักเท่ียง 
ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้
งานเสร็จ เปลี่ยนการส่ง
ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
แทนการใช้กระดาษ 

ข้ึนลงชัน้เดียว 

เปลี่ยนไปใช้

บันไดแทน 

หมึกพิมพ์ 

ลดการพิมพ์เอกสารท่ี
ไม่จำเป็นและ 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงานก่อนสั่งปริ้น 

ใช้พลังงานธรรมชาติให้
มากที่สุด เปิดไฟ
เฉพาะท่ีจำเป็น 
ปิดไฟและถอดอุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน 

ใช้กระดาษท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และใช้กระดาษท้ัง  

2 หน้า 

25°C 

ร่วมรณรงค์ ประหยัดพลงังาน “สร้างนิสัย รักษ์ส่ิงแวดล้อม” INSET เชิญชวน 

REDUCE 

REUSE 
RECYCLE 

การนำเศษขยะต่างๆมา
ผ่านกรรมวิธีการผลิต
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม ่

 

การนำสิ่งของท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้งานอีก

เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้

การลดการใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือย ประหยัด 
พอเพียง และเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการ 

 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
1. ลดปริมาณขยะที่อาจจะเกิดขึ้น (Reduce) เช่นการเลือกใช้สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ที ่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็ก และเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

2. การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุ

เครื่องใช้สิ่งของต่างๆ การนำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ 

การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน การใช้อุปกรณ์ใส่

อาหารที่สามารถทำความสะอาดและนำมาใช้ซ้ำได้ 

3. ส่งเสริมการนำขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycle) โดยให้มี

การคัดแยก และรวบรวมขยะในสำนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการ 

Recycle ได้ เช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ ลูกแม็กซ์ ฯลฯ เพื่อนนำไปบริจาค

ให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ต่อไป 
 

 

 
 

ไฟดวงที่ไม่จำเป็น 

ปิด 

 

 ไปใช้บันไดแทนการ
เปลี่ยน 

 

 ไฟดวงที่ไม่จำเป็น 

ปรบั 

 

 ปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน 

ปลด 
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน  

สำหรับปี 2562 – 2564 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไรสุทธิและรายได้จาก
การให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,219.97 ล้านบาท 1,504.07 ล้านบาท และ 1,316.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดย
แต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.49 ร้อยละ 15.54 และร้อยละ 20.99 ตามลำดับ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 
67.49  ล้านบาท 65.93 ล้านบาท และ 63.27 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 120.12 ล้านบาท 135.49 ล้านบาท และ 170.54 ล้าน
บาท ตามลำดับ  

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  จำนวน 936.01 ล้าน
บาท ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 179.69 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 199.55 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.10 ร้อยละ 13.65 และร้อยละ 15.16 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการหลักๆ 
ดังต่อไปนี ้

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

• โครงการ Civil Works for New Sites and Upgrade Sites (โครงการ New Sites and Upgrade) 

• โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  (ตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรยีน
และชุมชนเพื ่อให ้บร ิการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั ่วถ ึงและบริการเพื ่อส ังคม ( USO Net))  ในพื ้นที ่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ USO Phase 1) 

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

• โครงการบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นที่ชายขอบ (Zone C+)  (MA USO Phase 1) 

• โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 
ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) และกลุ่มที่ 7 (ภาคกลาง 2) (MA USO Phase 2)  

• งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการส่ง

มอบงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานในบางโครงการเนื่องจากการไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้ รวมถึงช่วงเวลาการได้รับงานโครงการใหม่ๆ ที่ถู ก
เล่ือนในระหว่างปี ทำให้การรับรู้รายได้ในปี 2564 ไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการปรับแผนการ
ดำเนินงานโครงการและบริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนที่เกิดจริงต่ำกว่าต้นทุนที่ได้ประมาณการ
ไว้ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 35.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.87 
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1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 
โครงสร้างรายได ้

ประเภทบริการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจกอ่สร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,059.23 86.82 703.90 46.80 179.69 13.65 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง 

110.44 9.05 623.61 41.46 936.01 71.10 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ 46.95 3.85 173.44 11.53 199.55 15.16 
4. อื่นๆ 3.35 0.28 3.12 0.21 1.19 0.09 

รวม 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 1,316.44 100.00 
 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,219.97 ล้านบาท 1,504.07 ล้านบาท และ 1,316.44 ล้านบาท ตามลำดับ การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้ 1,059.23  100.00 703.90 100.00 179.69 100.00 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 358.31 33.83 434.88 61.78 103.06 57.35 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 700.92 66.17 269.02 38.22 76.64 42.65 
ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้) 843.65  79.65 579.79 82.37 111.07 61.81 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 290.80 81.16 359.84 82.74 82.46 80.01 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 552.85 78.88 219.95 81.76 26.73 34.88 
กำไรขั้นต้น (อัตรากำไรขั้นต้น) 215.58  20.35  124.11 17.63 68.62 38.19 
1. งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 67.51 18.84 75.04 17.26 20.60 19.99 
2. งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 148.07 21.12 49.07 18.24 49.91 65.12 

1,504 

ล้านบาท 

12% 

งานซ่อมบ ารุงและบริการ 

47% 

ศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

41% 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม 

 และคมนาคมขนส่ง 

1,316 

ล้านบาท 

15% 

งานซ่อมบ ารุงและบริการ 

14% 

ศูนย์ข้อมูลและระบบ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

71% 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม 

 และคมนาคมขนส่ง 

สัดส่วนรายได้ปี 2563 สัดส่วนรายได้ปี 2564 



84 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,059.23 ล้านบาท 703.90 
ล้านบาท และ 179.69 ล้านบาท ตามลำดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดังกล่าวจำนวน 843.65 ล้านบาท 579.79 ล้านบาท และ 111.07 ล้านบาท 
ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด ซ่ึงมีรายการหลักคือ ค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้น
จำนวน 215.58 ล้านบาท 124.11 ล้านบาท และ 68.62 ล้านบาท ตามลำดับ ธุรกิจดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และงาน
ก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 คิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 81.16 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 700.92 ล้านบาท เป็น
รายได้จากการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมต่อในอาคารให้แก่ W&W, FORTH และโครงการ USO (Phase 1 และ Phase 2) งานดังกล่าว
มีต้นทุนจำนวน 552.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 78.88 ต่ำกว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 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, โครงการก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 359.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ร้อยละ 82.74 นอกจากนี้ ส่วนรายได้งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 269.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากโครงการ 
USO (Phase 1 และ Phase 2) ที่ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 219.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ร้อยละ 81.76 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 
124.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.63 ของรายได้ในปี 2563 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลจำนวน 103.06 ล้านบาท จากโครงการติดต้ังระบบประกอบอาคารสถานีเคเบิล
ใต้น้ำ, โครงการ EEC Data Center, โครงการ CAT IDC Ph.2 เป็นต้น งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 82.46 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 80.01 ส่วนรายได้จากงานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 76.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
โครงการ The High Speed Rail Linked 3 Airport Project : Ventilation System และ โครงการ USO Phase 1 และ USO Phase 2 ซ่ึง
ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี งานดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 26.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 34.88 ต่ำกว่าปีก่อนมาก 
เนื่องจากการปรับลดประมาณการต้นทุนโครงการ USO Phase 2 ในส่วนของ safety factor ให้เท่ากับต้นทุนที ่เกิดขึ ้นจริงเพื ่อปิดโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่จึงมีจำนวน safety factor ค่อนข้างสูง ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 68.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.19 ของรายได้ในปี 2564 

 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง  

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้ 110.44 100.00 623.61 100.00 936.01 100.00 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 29.42 26.64 544.69 87.34 810.98 86.64 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 81.02 73.36 78.92 12.66 125.03 13.36 

ต้นทุน (อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้) 76.60 69.36 532.53 85.39 757.94 80.98 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 26.11 88.75 479.38 88.01 640.68 79.00 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 50.49 62.32 53.15 67.35 117.26 93.79 

กำไรขั้นต้น (อัตรากำไรขั้นต้น) 33.84 30.64 91.08 14.61 178.07 19.02 
1. งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 3.31 11.25 65.31 11.99 170.30 21.00 
2. งานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 30.53 37.68 25.77 32.65 7.77 6.21 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 110.44 ล้านบาท 
623.61 ล้านบาท และ 936.01 ล้านบาท ตามลำดับ และมีต้นทุนของธุรกิจดังกล่าวจำนวน 76.60 ล้านบาท 532.53 ล้านบาท และ 757.94 ล้าน
บาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 33.84 ล้านบาท 91.08 ล้านบาท และ 178.07 ล้านบาท ตามลำดับ ธุรกิจดังกล่าว 
สามารถแบ่งออกเป็นงานติดต้ังเสาส่งสัญญาณ และงานติดตั้งระบบโครงข่ายสาย 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 29.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE งานติดตั้งเสาส่ง
สัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 26.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการ CAT Tower ซ่ึงเป็นโครงการที่มีต้นทุนเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติม ต่างจากโครงการอื่นที่มีเพียงต้นทุน
ค่าแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจำนวน 81.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, AIT และ 
Nirvana งานติดตั้งระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 50.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 62.32 ส่งผลให้สุทธิแล้ว
บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 33.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อย
ละ 30.64   

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 544.69 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Filter ซ่ึงมี CAT 
เป็นเจ้าของโครงการ ส่วนที่เหลือเป็นงานติดต้ังเสาส่งสัญญาณของกลุ่มบริษัท TRUE  งานติดต้ังเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 479.38 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 88.01 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากงานติดต้ังระบบโครงข่ายสายจำนวน 78.92 ล้านบาท เป็น
งานของกลุ่มบริษัท TRUE และ NIRVANA  เป็นต้น งานติดต้ังระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 53.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุน
ต่อรายได้ร้อยละ 67.35 ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 91.08 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.61 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณจำนวน 810.98 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT Filter ซึ่งดำเนิน
โครงการต่อเนื่องมาจากปี 2563 ส่วนที่เหลือเป็นงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณของกลุ่มบริษัท TRUE งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณดังกล่าวมีต้นทนุจำนวน 
640.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 79.00 ลดลงจากปีก่อน จากโครงการ CAT Filter ที่มีการปรับลดประมาณการต้นทุน
โครงการในส่วนของ safety factor ให้เท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อปิดโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีจำนวน safety factor 
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากงานติดตั้งระบบโครงข่ายสายจำนวน 125.03 ล้านบาท เป็นงานของกลุ่มบริษัท TRUE, AIT เป็นต้น 
งานติดต้ังระบบโครงข่ายสายดังกล่าวมีต้นทุนจำนวน 117.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ร้อยละ 93.79 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก 
เนื่องจากประมาณการรายได้โครงการสูงกว่ารายได้ที่มีการส่งมอบงานจริง ทำให้มีการปรับลดรายได้ที่รับรูในระหว่างปี ส่งผลให้สุทธิแล้ว บริษัทฯ มี
ผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 178.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.02 
 

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุง-บริการ และอื่นๆ 

 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุง-บริการ และอื่นๆ จำนวน 50.30 ล้านบาท 176.55 ล้านบาท และ 200.74 
ล้านบาท ตามลำดับ เป็นรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุง-บริการจำนวน 46.95 ล้านบาท 173.43 ล้านบาท และ 199.55 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้
จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) 
และรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) ตัวอย่างลูกค้าได้แก่ FORTH, กสทช. สป.อว. และ NT เป็นตน้  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 46.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องมาจากงานปรับปรุง
และเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้แก่อาคาร MRT อีกทั้งบริษัทฯ เร่ิมรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการ USO (Phase 
1) มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ซ่ึงมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 173.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างมาก เนื่องมาจาก
การรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการ USO Phase 1 เต็มปี ประกอบกับการเริ่มรับรู้ MA USO Phase 2 สำหรับพื้นที่
ที่กสทช.รับมอบการให้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงขา่ยสาย
เคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 49.95 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ทั้งจำนวนในปี 
2563 
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 199.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องมาจากการรับรู้
รายได้โครงการ MA USO Phase 1 และ Phase 2 เต็มปี ซึ่งทั้งสองโครงการมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี  มูลค่ารวม 820 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้รับงานอื่นเพิ่มเติมในระหว่างปี เช่น โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 42.44 ล้านบาท ซ่ึงรับรู้รายได้ทั้งจำนวนในปี 2564 

 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 3.35 ล้านบาท 3.12 ล้านบาท และ 1.19 ล้านบาทตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่มาจาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ณ  วัน
สิ้นงวด  
 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 47.17 ล้านบาท 35.16 ล้านบาท และ 31.76 ล้านบาท ตามลำดับ 
ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าสวัสดิการต่างๆ และค่าแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายติดตั้งและบริการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนที่บรหิาร
และดูแลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ค่าแรงจูงใจดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานฝ่ายติดต้ังและบริการ สำหรับโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามสัญญา (ปิดโครงการ) ในปี 2563  และ ปี 2564 ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายติดต้ังและบริการจำนวน 94 คน และ 67 คน ตามลำดับ ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีจำนวน 107 คน 
 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลตอบแทนพนักงานขาย 5.04 50.70 5.92 59.68 6.54 72.34 
2. ค่ารับรอง 3.65 36.72 3.21 32.36 1.25 13.83 
3. อื่นๆ 1.25 12.58 0.79 7.96 1.25 13.83 
รวม 9.94 100.00 9.92 100.00 9.04 100.00 

 
ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 9.94 ล้านบาท 9.92 ล้านบาท และ 9.04 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนใน

การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนพนักงานขาย, ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เช่น ค่าของขวัญปีใหม่ ค่าส่งเสริม
การขาย และค่าโฆษณา เป็นต้น 

ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขายและการตลาด โบนัส และค่าแรงจูงใจซึ่งพนักงานขายจะ
ได้รับเมื่อโครงการนั้นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ครบถ้วนตามสัญญา ผลตอบแทนพนักงานขายมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุ
หลักเกิดจากค่าแรงจูงใจที่คำนวณจากมูลค่าโครงการที่บริษัทฯดำเนินการและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  อย่างไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่า
รับรองลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อน 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร 33.40 58.04 35.13 62.73 32.50 59.93 
2. ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม 8.60 14.94 6.34 11.32 6.13 11.30 
3. ค่าใช้จ่ายสำนกังาน 4.38 7.61 3.33 5.95 2.60 4.79 
4. ค่าเส่ือมราคา 3.20 5.56 6.45 11.52 8.12 14.98 
5. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 7.97 13.85 4.76 8.48 4.88 9.00 

รวม 57.55 100.00 56.01 100.00 54.23 100.00 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 57.55 ล้านบาท 56.01 ล้านบาท และ 54.23 ล้านบาท ตามลำดับ โดย
รายการหลักของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายสำนักงาน 



87 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

ผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร 

 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารจำนวน 33.40 ล้านบาท 35.13 ล้านบาท และ 32.50 ล้านบาท 
ตามลำดับ รายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายธุรการ (Back office) ซ่ึงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลาออกของคณะกรรมการ
บริหาร 1 ท่าน และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนอัตราค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริหารจากเดิมที่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้หลัก เป็นไม่เกินร้อยละ 10.00 
ของกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโบนัสประจำปีของพนักงานตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซ่ึงส่งผลให้ผลตอบแทนพนักงานลดลงแม้ว่าจำนวนพนักงานจะเพิ่มมากขึ้น  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคณะ
กรรมการบริหาร 1 ท่าน และการเพิ่มขึ้นของค่าแรงจูงใจ ซ่ึงพนักงานฝ่ายบริหารจะได้รับสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุมาจากการลาออกของคณะกรรมการ
บริหาร 1 ท่าน และค่าจัดเลี้ยงสันทนาการลดลง 
 
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมจำนวน 8.60 ล้านบาท 6.34 ล้านบาท และ 6.13 ล้านบาท ตามลำดับ มี
รายการหลักคือ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าตรวจสอบภายใน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยา่งมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั
การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ส่งผลให้ปี 
2563 และ ปี 2564 มีค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 

 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานจำนวน 4.38 ล้านบาท 3.33 ล้านบาท และ 2.60 ล้านบาท ตามลำดับ รายการ
ดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเช่าสำนักงานสาขาของบริษัทฯ  

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก มีสาเหตุมาจากค่าเช่าสำนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้
ทำการเช่าอาคารจากคุณศักดิ์บวร พุกกะณสุต กรรมการผู้จัดการ (ผู้ให้เช่า) เพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯใน
อนาคต (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าสำนักงานสาขา ที่ผู้ให้เช่าลด
อัตราค่าเช่าต่อเดือนให้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (รายละเอียดข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน) 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าโทรศัพท์-ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าเช่า
สำนักงานสาขา ที่ผู้ให้เช่าลดอัตราค่าเช่าต่อเดือนให้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายการระหว่างกัน)  
 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน และอัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 1,316.44 100.00 
ต้นทุนรวม (1,003.82) (82.28) (1,267.71) (84.29) (1,039.17) (78.94) 
ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย (9.94) (0.81) (9.92) (0.66) (9.04) (0.69) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (57.55) (4.72) (56.01) (3.72) (54.23) (4.12) 
กำไรจากการดำเนินงาน 148.66 12.19 170.43 11.33 214.00 16.25 
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 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 148.66 ล้านบาท 170.43 ล้านบาท และ 214.00 ล้านบาท ตามลำดับ
คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 12.19  ร้อยละ 11.33 และร้อยละ 16.25 ตามลำดับ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตาม
การเพิ่มขึ้นของรายได้และการลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
 

ต้นทุนทางการเงิน 
ปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.27 ล้านบาท 1.04 ล้านบาท และ 0.84 ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงเป็นต้นทุนทาง

การเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซื้อที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากหนี้สินตามสญัญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าเกิน 12 เดือน 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 27.26  ล้านบาท 33.90 ล้านบาท และ 42.62 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น
อัตราภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate) ร้อยละ 18.50 ร้อยละ 20.01 และร้อยละ 19.99 ตามลำดับ 
 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 27.78 34.75 43.56 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (0.52) (0.85) (0.94) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27.26 33.90 42.62 

 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 27.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 18.50 ประกอบด้วยภาษีเงินได้

จำนวน 27.78 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.52 ล้านบาท 

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

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 42.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 19.99 ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปี 
2564 จำนวน 43.56 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.94 ล้านบาท 
 

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธ ิ

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 1,316.44 100.00 
ต้นทุนรวม (1,003.82) (82.28) (1,267.71) (84.29) (1,039.17) (78.94) 
ค่าใช้จ่ายรวม (67.49) (5.53) (65.93) (4.38) (63.27) (4.81) 
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

148.66 12.19 170.43 11.33 214.00 16.25 

ต้นทุนทางการเงิน (1.27) (0.10) (1.04) (0.07) (0.84) (0.06) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 147.38 12.08 169.39 11.26 213.16 16.19 

ค่าใช้จ่ายทางภาษ ี (27.26) (2.23) (33.90) (2.25) (42.62) (3.24) 
กำไรสุทธ ิ 120.12 9.85 135.49 9.01 170.54 12.95 

  
สำหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.12 ล้านบาท 135.49 ล้านบาท และ 170.54 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็น

อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.85 ร้อยละ 9.01 และร้อยละ 12.95 ของรายได้รวม ตามลำดับ  
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* สมมติฐาน EPS ท่ีจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น 
 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.12  ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.85 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสทุธิ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนโครงการที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ มีการปรับประมาณการต้นทุนโครงการ USO (Phase 1 และ 
2) ซึ่งมีอัตราความสำเร็จของงาน ณ สิ้นปี 2562 มากกว่าร้อยละ 85 ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
อัตราการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น 
 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 135.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.01 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตาม
รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อัตรากำไรสุทธิลดลง สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้งานโครงการใหญ่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงก ารขนาดเล็ก 
ได้แก่ โครงการ CAT Filter และ KTBCS ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวม ประกอบกับค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงในอัตราการลดลง
น้อยกว่าอัตราการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น 

 
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 170.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.95 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

สาเหตุหลักมาจากการปรับลดประมาณการต้นทุนโครงการขนาดใหญ่ในส่วนของ safety factor ให้เท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อปิดโครงการใน
ระหว่างปี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีจำนวน safety factor ที่ประมาณการไว้สูง ได้แก่ โครงการ CAT Filter และ USO Phase 2 
ประกอบกับมค่ีาใช้จ่ายรวมและต้นทุนทางการเงินลดลง 
 
กำไรสุทธิต่อหุ้น 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กำไรสุทธ ิ 120.12 9.85  135.49 9.01 170.54 12.95 
จำนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ำหนัก (ลา้นหุ้น) 450.40 616.00 616.00 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.22 0.28 

 
 
 
ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี2564  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นงวดแต่ละปี ที่

ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น) เท่ากับ 0.27 บาท 0.22 บาท และ 0.28 บาท ตามลำดับ  
 

1.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
 
1.2.1 ภาพรวมของสินทรัพย ์
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,044.63 ล้านบาท 1,331.94 ล้านบาท และ 1,216.16 ล้านบาท ตามลำดบั 
รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธบิายได้ดังต่อไปนี้ 
 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 902.83 ล้านบาท 1,173.85 ล้านบาท และ 1,047.89 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 86.43 ร้อยละ 88.13 และ ร้อยละ 86.16 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยรายการหลักคือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหนี้การค้า  

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 144.43 91.46 337.67 74.43 43.37 18.47 
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 0.04 0.03 35.93 7.92 112.08 47.73 
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 12.69 8.03 79.47 17.52 77.08 32.83 
เกินกำหนดชำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 0.76 0.48 0.59 0.13 0.91 0.39 
เกินกำหนดชำระมากกวา่ 12 เดือน - - - - 1.36 0.58 
รวมลูกหนี้การค้า 157.92 100.00 453.66 100.00 234.80 100.00 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต - - - - 0.14 0.06 
รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ) 157.92 100.00 453.66 100.00 234.66 0.94 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 157.92 ล้านบาท 453.66 ล้านบาท และ 234.66 ล้านบาท ตามลำดับ  

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 157.92 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 144.43 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 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 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของโครงการ USO (Phase 2) และโครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่ CAT-IDC  ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 
2561 อย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวางบิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2562  นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
การกลับรายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.51 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระเงินแล้ว 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 453.66 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 337.67 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 74.43 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2563 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ W&W, บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิ
เคชั่น 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 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ตามลำดับ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นของโครงการ MA USO Phase 1 และ Phase 2 และโครงการ CAT Filter  ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากป ี2562 อย่างมาก 
ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบงานโครงการดังกล่าวข้างต้น และวางบิลเรียกเก็บเงินในเดือนธันวาคม 2563   

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 234.66 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 43.37 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.47 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2564 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของ W&W จำนวน 35.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 82.08 ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวลดลงจากปี 2563 อย่างมาก จากการรับชำระเงินโครงการ 
CAT Filter ครบถ้วนในเดือนธันวาคม 2564  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มียอดลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 112.08 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.73 ของลูกหนี้การค้าสุทธิในปี 2564 สัดส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ W&W จำนวน 107.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของลูกหนี้เกิน
กำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 0.14 ล้านบาท  
 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 11.55 ล้านบาท 31.39 ล้านบาท และ 18.30 ล้านบาท ตามลำดับ 

รายการดังกล่าวมีรายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพกร และภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 31.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
กรมสรรพากรและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9.51 ล้านบาท และ 7.50 ล้านบาท ตามลำดับ  

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 18.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 มาจากการลดลงของลูกหนี้กรมสรรพากรและ
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด ซ่ึงลดลงจากปี 2563 จำนวน 14.08 ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาท ตามลำดับ  
  
  



91 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ คือมูลค่างานที่บริษัทฯ ทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บ

เงินได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา หรือเง่ือนไขตามสัญญา และเงินประกันผลงาน 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 259.47  ล้านบาท 497.88 ล้านบาท และ 384.87 ล้านบาท 
ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 253.69 ล้านบาท 484.13 ล้านบาท และ 359.04 ล้านบาท เงินประกันผลงาน จำนวน 
5.78 ล้านบาท 13.76 ล้านบาท และ 25.82 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญามีอัตราส่วน ร้อยละ 24.84 ร้อยละ 37.38 และ ร้อยละ 
31.65 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ  

 
ตารางด้านลา่งแสดงรายละเอียดของรายได้ทีย่ังไม่เรยีกชำระ 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจกอ่สร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

87.24 34.39 185.60 38.34 131.08 36.51 

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 

166.45 65.61 298.53 61.66 227.96 63.49 

รวม 253.69 100.00 484.13 100.00 359.04 100.00 
 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 253.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของธุรกิจ

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 87.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
โครงการ CAT Asian Hub โครงการอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ TRUE Landing Station Songkla 
เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากโครงการ UPC Dens, โครงการ True Coverage Expansion, โครงการ CAT 
Collocate Tower และโครงการ TUC กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 484.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2562 เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 185.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซ่ึงส่วนใหญ่
มาจากโครงการ USO Phase 1 และโครงการ KTBCS เป็นต้น และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 166.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ CAT 
Filter, โครงการ UPC Dens, และโครงการ True Coverage Expansion เป็นต้น 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 359.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของธุรกิจ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 131.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.55 ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
โครงการ EEC Data Center งานติดต้ังระบบ M&E อาคาร Data Center และงานระบบประกอบอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น และรายได้ที่ยัง
ไม่เรียกชำระอีกส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 227.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.45 
ของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ Civil Works for New Sites and Upgrade Sites และโครงการนำสายไฟลงใต้ดินเพื่อ
ส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นต้น  

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 223.05 ล้านบาท 110.85 ล้านบาท และ 139.24 ล้าน
บาท รายการดังกล่าวมีอัตราส่วนร้อยละ 21.35 ร้อยละ 8.32 และร้อยละ 28.39 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากปี 2563 เนื่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าโครงการใหญ่ เช่น USO (Phase 2) และ CAT Filter เป็นต้น  
 ในปี 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น KTBCS และ CAT Filter 
เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
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สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจำนวน 250.83 ล้านบาท 80.07 ล้านบาท และ 270.82 ล้านบาท 
รายการดังกล่าวมีอัตราส่วนร้อยละ 24.01 ร้อยละ 6.01 และร้อยละ 22.27 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนใน
กองทุนเปิดตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนดังกล่าวแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด โดยรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 141.81 ล้านบาท 158.09 ล้านบาท และ 168.27 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 13.57 ร้อยละ 11.87 และ ร้อยละ 13.84 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 82.95 ล้านบาท 86.29 ล้านบาท และ 80.25 ล้านบาท ตามลำดับ 
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7.94 ร้อยละ 6.48 และ ร้อยละ 6.60 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ รายการดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน
และอาคารสำนักงานจำนวน 3 ยูนิต ซ่ึงใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 50.90 ล้านบาท 51.41 ล้านบาท และ 51.38 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.87 ร้อยละ 3.86 และร้อยละ 4.22 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ รายการดังกล่าวเป็นเงินฝากสถาบันการเงินที่
บริษัทฯ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการขอเพิ่มวงเงินค้ำประกันโครงการจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีเงื่อนไขให้
บริษัทฯ วางเงินฝากเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 
 

1.2.2 ภาพรวมของหนี้สนิ 

 โครงสร้างหน้ีสินของบริษัท 
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 264.32 ล้านบาท 492.80 ล้านบาท และ 251.84 ล้านบาท ตามลำดับ 

ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 
260.41 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2563 จากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 
223.82 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
หนี้สินหมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนี้สนิหมุนเวียนจำนวน 212.46 ล้านบาท 465.19 ล้านบาท และ 222.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 
ร้อยละ 80.38 ร้อยละ 94.40 และร้อยละ 88.53 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลำดับ มีรายการหลกัคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 179.12 ล้านบาท 439.53 ล้านบาท และ 215.71 ล้าน
บาท ตามลำดับ ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้การค้าจำนวน 134.70 ล้านบาท 355.55 ล้านบาท และ 122.82 ล้านบาท ตามลำดับ เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นผู้รับเหมารายย่อยที่บริษัทฯ จ้างเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับติดต้ังในแต่ละโครงการ สิ้น
ปี 2563 รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเร่งส่งมอบงานโครงการใหญ่ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 24.76 ล้านบาท 9.97 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลำดับ 
รายการดังกล่าวคือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างในช่วงแรก ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ ได้ตกลง
ร่วมกัน และอีกส่วนหนึ่งคือเงินที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญา ซ่ึงมากกว่ารายได้ที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำสำเร็จ  
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 สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 24.76 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 1) 
จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามสัญญา ในขณะที่ปี 2563 เป็นเงินรับล่วงหน้าของโครงการ USO (Phase 2) 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 51.86 ล้านบาท 27.61 ล้านบาท และ 28.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.62 ร้อยละ 5.60 และร้อยละ 11.47 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลำดับ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน และ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นรายการหลัก 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ในปี 2561 บริษัทฯ กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40.00 ล้านบาท เพื่อซ้ือที่ดินและอาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงาน

ใหญ่ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 21.49 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8.58 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 12.91 ล้านบาท 

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซ้ือที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 12.85 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8.97 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 3.88 ล้านบาท 

สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวคงเหลือจำนวน 3.83 ล้านบาท เป็นส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี ทั้งจำนวน 
 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานจำนวน 23.40 ล้านบาท 8.31 ล้านบาท และ 7.48 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 
8.85 ร้อยละ 1.69 และร้อยละ 2.97 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลำดับ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ค่อนข้างมากเนื่องจากการหักเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมางานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2562 เช่น USO Phase 1 และ 2 
โครงการ CAT IDC โครงการอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟภ. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ TRUE Landing Station Songkla เป็นต้น  

ณ สิ้นปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 
2563 จึงจะทยอยจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับเหมาในปี 2563 และ 2564 รายการดังกล่าวจึงได้ถูกจัดประเภทรายการเป็นเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสำหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 15.55 ล้านบาท 8.20 ล้านบาท 
และ 10.62 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงานตั้งแต่ปี 2560  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทบทวนการคำนวณประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ ส่งผล
ให้จำนวนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 9.01 ล้านบาทสุทธิจากภาษีเงินได้ โดยบันทึกรับรู้กำไรจากการ
ประมาณการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 10.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.22 ของ
หนี้สินรวม  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 780.31 ล้านบาท 839.14 ล้านบาท และ 964.32 ล้านบาท ตามลำดับ 

เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในแต่ละปี  

สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และจากการที่บริษัทฯ ได้
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 380.60 ล้านบาท 
ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.63 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 780.31 ล้านบาท 

สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลจำนวน 
85.68 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 839.14 ล้านบาท 
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สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดจำนวน 45.36 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 964.32 ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากับ 0.34 เท่า 0.59 

เท่า และ 0.26 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2562 จากการผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

 
1.3 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 61.23 (177.54) 276.59 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (298.96) 162.59 (190.61) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 286.64 (97.25) (57.59) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 48.91 (112.20) 28.39 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 61.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ เงิน
รับล่วงหน้าจากลูกค้า ประกอบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง ถึงแม้จะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 177.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากการที่บริษัทฯ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถวางบิลเรียก
เก็บเงินจากลูกค้าได้ และจากการวางบิลเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่อนข้างมากจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่  

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 276.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการดำเนินงาน
และการลดลงอย่างมากของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จากการที่บริษัทฯ สามารถวางบิลและรับชำระเงิน
จากการส่งมอบงานโครงการใหญ่ได้  
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 298.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้ค้ำประกันเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และ 
15.34 ล้านบาท ตามลำดับ และเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวรจำนวน 33.42 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 162.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนสุทธิ 172.13 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 190.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนสุทธิ 190.00 ล้านบาท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 286.64 ล้านบาท จากเงินรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 
392.74 ล้านบาท สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12.14 ล้านบาท และเงินจ่ายเงินปันผลจำนวน 79.63 ล้านบาท 
และมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 14.33 ล้านบาท 

 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 97.25 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 85.67 
ล้านบาท 
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 ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 57.59 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด
จำนวน 45.36 ล้านบาท 

 

1.4  อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสำคัญ  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.25 2.52 4.70 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 3.46 2.25 4.65 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 105 162 78 
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้ (เท่า) 5.45 4.10 3.17 
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลีย่ (วัน) 67.01 89.06 115.07 
วงจรเงินสด (วัน) 38.42 73.16 -36.58 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ดอกเบีย้ (เท่า) 71.82 140.38 398.36 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพนั  
(cash basis) 

(เท่า) 
0.48 - 4.68 

 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.25 เท่า 2.52 เท่า และ 4.70 เท่า ตามลำดับ 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ค่อนข้างมาก จากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสินทรัพยห์มุนเวียน ได้แก่ 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้จาก IPO ในขณะที่ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย 

ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากปี 2562 จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในอัตราที่น้อยกว่าการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากผู้รับเหมาของบริษัทฯวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการที่ส่งมอบในช่วงสิ้นปีเป็นจำนวนมาก 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ค่อนข้างมาก จากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง ในอัตราที่
มากกว่าการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ ชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมางานโครงการใหญ่ทั้งที่คงค้างจากสิ้นปี 2563 และที่มีการวาง
บิลเรียกเก็บเงินจากการส่งมอบงานแล้วเสร็จเพื่อปิดโครงการในระหว่างปี 2564  
  

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหน้ีดอกเบี้ย และอัตราสว่นความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ดอกเบี้ย 71.82 เท่า 140.38 เท่า และ 398.36 เท่า ตามลำดบั 

จากการที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารมาใช้เป็นสำนักงานใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานค่อนข้างสูง ในขณะที่มี
ภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปเีพียง 1.27 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท 0.84 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง สะท้อน
ถึงความสามารถในการชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ดี  

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 0.48 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวค่อนข้างต่ำ จากเงินปันผลจา่ย 
และการจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวได้เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงานเป็นลบ จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก  

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 4.68 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษทัฯมี
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 276.59 ล้านบาท ในขณะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย การจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การจ่ายชำระ
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวนรวมเพียง 13.71 ล้านบาท อีกทั้งในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ส่งผลให้
อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง สะท้อนถึงความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่ดี 
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อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  
 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 3.46 เท่า 2.25 เท่า และ 4.65 เท่า ตามลำดับ คิดเป็น
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 105 วัน 162 วัน และ 78 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าดังกล่าวคำนวณจาก ลูกหนี้การค้า สุทธิด้วย
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2563 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าค่อนข้างมาก ซ่ึงบริษัทมีการวางบิลเรียกเก็บเงินจากโครงการใหญ่ในเดือนธันวาคม 2562 และธันวาคม 2563 ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในปี 2563 จากการที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อตรวจรับมอบงานได้เนื่องจากสถานการ ณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ณ สิ้นปี 2564 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น จากความสามารถในการติดตามลกูหนี้
และการส่งมอบงานโครงการใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางบิลและเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 
และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย 

 
วงจรเงินสด 

 ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 38 วัน 73 วัน และ -36 วัน ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายผ่านระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยได้ดังนี้ 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 105 วัน 162 วัน และ 78 วัน ตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ดังกล่าวคำนวณจากลูกหนี้การค้า ปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 105 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าซ่ึง
เพิ่มขึ้นตามการวางบิลเรียกชำระเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก W&W และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากโครงการ USO (Phase 2) และ 
CAT IDC ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 162 วัน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าซ่ึง
เพิ ่มขึ ้นจากการวางบิลเรียกชำระเงินโครงการใหญ่ ซึ ่งส่วนใหญ่มาจาก W&W (โครงการ MA USO Phase 1 และ Phase 2)  ICN และ TKC 
(โครงการ CAT Filter) ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 78 วัน ลดงจากสิ้นปี 2563 มีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า ซ่ึงส่วน
ใหญ่มาจากการรับชำระเงินจาก ICN และ TKC (โครงการ CAT Filter) ประกอบกับการลดลงอย่างมากของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากการปิด
โครงการใหญ่ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 67 วัน 89 วัน และ 115 วัน ตามลำดับ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 67 วัน ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนใน
การให้บริการค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลง 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 89 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มของเจ้าหนี้การค้า ส่งผลให้บริษัท
มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสูงขึ้น 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 115 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ

ลดลงค่อนข้างมาก อีกทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นถัวเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนสูงกว่าสิ้นปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วน

หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสูงขึ้น  
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1.5 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
  

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้า 
 การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นจำนวนมากในปี 2562 – 2564 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.84 ร้อยละ 37.38 และร้อย
ละ 31.65 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ จากการที่ยังไม่สามารถวางบิลเรียกชำระเงินจากบางโครงการ เนื่องจากยังไม่ถึงเง่ือนไขการวางบิล 
หรือโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการตรวจรับงานนาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสะสมค่อนข้างมาก จึงมีความเส่ียงที่บริษัทฯ จะ
ไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว หรืออาจต้องใช้เวลานานกว่าที่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องใน การ
ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้นความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ จะ
ไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัทดังกล่าวจึงมีไม่มากนัก  
 
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 การที่รายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากลูกค้ารายใหญ่ 2-3 ราย ได้แก่ W&W, AIT, ICN บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจาก
การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และต่อผลการดำเนินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว และได้วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ผู้ประกอบการ Cloud Computing เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563-2564 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่จากลูกค้ารายใหม่หลายราย เช่น บริษัท เทิร์น
คีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (TKC) บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เป็นต้น 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
1. ข้อมูลทั่วไป 

รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) 

: 
: 
 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
Infraset Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์  INSET 

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 8 ตุลาคม 2562 

ทุนจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว : 307,999,983 บาท 

จำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด : 7,937 ราย (ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564) 
% Free Float : 39.36 % (ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564) 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการก่อสร้างเกี ่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่ง และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม 

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

เขตบางเขน 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 
นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย 
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837 
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. ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 
- ไม่มี  - 

http://www.infraset.co.th/
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 461,999,974.50 บาท (หุ้นสามัญ 923,999,949 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท) เรียกชำระแล้วจำนวน 307,999,983 บาท (หุ้นสามัญ 615,999,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
 

2. ผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้างอิง ณ  วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้  

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
1 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 38.01 
2 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 3.83 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,240,045 3.12 
4 ว่าท่ี ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 16,728,000 2.72 
5 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,491,700 2.03 
6 นายรุจน์ทัย  รักราชการ 10,000,000 1.62 
7 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,521,600 0.90 
8 JPMORGAN THAILAND FUND 5,330,800 0.87 
9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จำกัด (ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว) 
4,951,500 0.80 

10 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 4,750,000 0.77 
 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 279,256,321 45.33 

 
 

3. การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดรายชื่อผูถ้อื
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
 
บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 จำนวน 307,087,207 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่
ออก (25 ตุลาคม 2564) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายน ตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 24 
ตุลาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 มีอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิที่ 2 บาทต่อหุ้น  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 จำนวน 307,087,207 หุ้น โดยในปัจจุบัน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 มีจำนวนคงเหลือ 307,087,207 หน่วย และมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ จำนวน 
307,087,207 หุ้น 
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4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักเงินทุน
สำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต ตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 104.72 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือ
หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2565  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กำไรสุทธิ (บาท) 120,121,207.32 135,490,506.12 170,538,798.91 
จำนวนหุ้นท่ีชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 560,000,000.00 560,000,000.00 615,999,966.00 
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.15 0.038 - 
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น) - 0.081 0.17 
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น) - 0.050 - 
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น) 0.15 0.169 0.17 
มูลค่าเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) 84,000,000.00 94,640,000.00 104,720,000 
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ 69.93% 69.85% 61.41% 

 
ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
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รายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 
ประจำปี 2564 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
จำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที ่

 31 ธ.ค.2563 

จำนวนหุ้นทีถ่ือ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2564 

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น /(ลดลง) 
ปี 2564 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระกรรมการ
ตรวจสอบ 

1,500,000 1,000,000 (500,000) 0.16 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

2 นายศักดิ์บวร  พกุกะณะสุต 
กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

212,850,000 234,315,000 21,285,000 38.01 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

3 นายศรัณย์  สภุัคศรัณย์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2,925,000 3,000,000 75,000 0.48 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

7 นางสาวลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

1,500,000 1,650,000 150,000 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

4 นายเมธา  โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ 21,450,000 23,595,000 2,145,000 3.83 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

5 นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย กรรมการ 1,000,000 1,100,000 100,000 0.18 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

6 นายวิเชียร  เจยีกเจิม กรรมการ 1,500,000 1,450,000 (50,000) 0.24 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ      - 

8 นายเกษม  เตไชยา กรรมการ 1,500,000 1,650,000 150,000 0.27 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

9 นางสาววรางคณา  เตไชยา 
รองกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี
และการเงนิและเลขานกุาร
บริษัท 

750,000 825,000 75,000 0.13 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

10 นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ ์
รองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

- - - - 

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ   - - - - 

 



  

การก ากับดแูลกิจการ 

ส่วนที่ 2 
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นโยบายกำกับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กร
ให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธรุกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายใน
ต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมบริษัทจะทบทวนหลักการปฏิบัติเพื่อปรับ
ใช้ให้เหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักการกำกบั
ดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560  ซ่ึงประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 หมวด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู ้นำองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หมวดที ่2 

หมวดที ่4 หมวดที ่8 

หมวดที ่7 

หมวดที ่6 

หมวดที ่5 

เสริมสร้างคณะกรรมการ
บริษัทที่มีประสิทธิผล 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ดูแลให้มีระบบการบรหิารความเส่ียง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารกับผูถ้ือหุ้น 

รักษาความนา่เช่ือถือทางการ
เงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หมวดที ่3 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏบิัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีบริษัทได้เปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่  www.infraset.co.th   ภายใตหั้วข้อ “การกำกับดูแลกิจการท่ีด”ี 
 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้
คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 

 

 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้
คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 

 
 

สำหรับปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในระดับ 
“ดีมาก” (4 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 716 บริษัท จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนอยู่
ที่ร้อยละ 100 

 

 

http://www.infraset.co.th/
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หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู ้นำองค์กรที ่สร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างย่ังยืน 

• คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน, การจัดสรร
ทรัพยากรสำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 
รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน   

• มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่แสดงถึงแนว
ทางการดำเนินงานให้สามารถแข่ง ขันและมีผลประกอบการที่ดีใน
ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติ รวมถึงทบทวนนโยบายเป็นประจำ 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื ่อสัตย์สุจริตต่อ
องค์กร รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็น
สำคัญ 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเอง และกำหนดขอบเขตมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษทัฯ 
อย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติหน้าที ่ของกรรมการ
ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ 

หมวดที ่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื ่อให้
บุคลากรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม และมุ่งสู่เป้าหมายในระยะเวลา
ที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 5 ปี 

พันธกิจ :  มีพันธกิจต่อผู ้ม ีส ่วนได้เส ียกับธุรกิจของบริษ ัทฯ 
(stakeholder) ทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยบริการที ่ม ีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนแก่ผู ้ถ ือหุ ้นอย ่าง
เหมาะสมและยั่งยืน พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที ่ดีให้แก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ ่มเททำในสิ่ งที ่เหมาะสมและ
น่าเชื่อถือแก่ stakeholder และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ค่านิยมองค์กร : คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คือผู้สร้าง
บริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง โดยพร้อมที่จะเรียนรู้และท้าทายสิ่งใหม่ๆ และ
สนุกกับการทำงานอยู่เสมอซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะนำพา
บริษัทฯ ไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคง 

นอกจากนี ้  คณะกรรมการบร ิษ ัทจะกำก ับด ูแลให ้ม ั ่นใจว่า 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หรือแผนงานประจำปี
ดังกล่าว สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร 

หมวดที่  3 เสร ิมสร ้ างคณะกรรมการบร ิษ ัทท ี ่ มี
ประสิทธิผล 
• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที ่ม ีคุณสมบัติที่

เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย
จะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั ้งนี ้ จำนวนและ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั ้งต ้องดูแลให้
กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

• มีการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คุณสมบัติกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ในรายงานประจำปีและบน 
website ของบริษัทฯ ด้วย 

• คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำ
ให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บทบาท
หน ้าท ี ่คณะกรรมการสรรหาฯ ได ้ระบ ุ ไว ้ ในกฎบ ัตรของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดย
ระบุในกฎบัตรและแจ้งให้กรรมการทุกคนรับทราบ ซึ่งรวมถึงการ
กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรง
ตำแหน่งให้เหมาะสม และกำหนดจำนวนการเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

• จัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า  

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง  

• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีความรู ้ความ
เข้าใจและเสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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• ให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการทำงาน
ของคณะกรรมการ และควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร 

• คณะกรรมการบริษ ัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที ่ม ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู ้จ ัดการ ผู ้บริหาร
ระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมี
รายละเอียดตามนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่
สำคัญของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การกำหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและ
ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน 

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
ผู้ถือหุ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ จะ
จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู ้แก่
ผู ้เก ี ่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษ ัทฯ เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
เป็นต้น 

หมวดที ่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษ ัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัทฯ 
ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการ
ดำเน ินงาน การกำหนดร ูปแบบธ ุรก ิจ ว ิธ ีค ิด การปร ับปรุง
กระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำกับดูแลความเส่ียง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ได้รับผลตอบแทนที่ดี 

พนักงาน : บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการ ปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มี
สภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรม ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
เปิดรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดี การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษ
พนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ ่งมั ่นที ่จะให้บริการที ่มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของบริการ และปฏิบัติ
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจ
สูงสุดในบริการ 

คู่ค้า : บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตก
ลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการติดตาม 
ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

ช ุมชน ส ังคม และส ิ ่งแวดล ้อม  : บร ิษ ัทฯ นำความร ู ้และ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้าง ประโยชน์
ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดการ
ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง : บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อทำ
หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มี
ระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการเอื้อ
โอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู ้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมี
ความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ 
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(แบบ 56-1 One Report)  

• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียงเพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ  

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำ
ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่
สมควร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

• บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ 
โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบ
ข ้ อม ู ลและหาแนวทางแก ้ ไข  (หากม ี )  และราย งานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติในส่วนของการรับ
เรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื ่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล 
• คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทาง

การเง ินที่ถ ูกต้อง เพ ียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับหน้าที ่ร ับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอในการ
ดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึง
รวมถึงงบการเง ิน รายงานประจำปี แบบ  56-1 และจัดทำ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ  

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยฝ่าย
จ ัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษ ัทอย่าง
สม่ำเสมอ และมีการหารือร ่วมกันระหว่างฝ่ายจ ัดการและ
คณะกรรมการเพื ่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ ่มมีสัญญาณบ่งชี ้ถึง
ปัญหาสภาพคล่อง  

• ในกรณีที ่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะ
ประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมี
แผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล 
ภายใต้การคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานความยั ่งย ืนตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชั ่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู ้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึง
กรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับ
สากล ซึ่งอาจเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่ม
แยกต่างหากตามความเหมาะสม 

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor 
Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมทั ้งจะ
เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เป็นต้น  

• คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้
ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื ่องสำคัญของบริษัทฯ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม  บริษัทฯ จะกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ  

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติใน
วาระใดๆ และกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วม
การประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการ
จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกำหนด
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สิทธิของผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขาย หรือ
การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การแสดงความคิดเห ็นในท ี ่ประช ุมอย ่างเป ็นอ ิสระ อน ุม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ 
ธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น ทั ้งนี ้ บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

1. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไร 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร 
ในปี 2564 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย ่าง 
ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันกาล รวมทั้งละเว้น 
การกระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

• ปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล 
SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำหรับ
ข้อมูลอื ่นๆ นั ้น บริษัทได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.infraset.co.th) ซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
และสะดวก 

• บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือ
หุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บรหิาร
เพื ่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื ่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน 
และผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปีดังนี้ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์ปี 2564 จำนวนครั้ง 

การจัดประชุมนักวิเคราะห ์/กองทุน 14 
การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 9 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบยีนพบนกัลงทุน 2 
กิจกรรมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำป ี2564 1 
กิจกรรมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 1 
รวม 27 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมของผู้
ถือหุ้น และได้กำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อ
การเดินทาง 

• คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่
กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
โดยทำหน้าที ่ด ูแลผลประโยชน์ของผู ้ถ ือหุ ้นอย่างเป ็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผู้ถือ
หุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิ
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนด
ทิศทางการดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื ่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญต่อบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัท โดย
เผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดยประธานที่
ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบข้อซักถามและ
การแสดงความคิดเห็น 

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีการลงมติใน
แต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ และ
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

• คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์
การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ โดยพิจารณา
จาก หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้ และกำไรของบริษัท รวมถึง
จำนวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการในกิจการที ่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

http://www.infraset.co.th/
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• คณะกรรมการบริษัทเป ิดเผยมติการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น
ประจำปี 2564 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบรษิัท 
และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนว
ปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีก
ทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อ
สุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างมาก 
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-
19 โดยบริษัทฯ ได้มีการแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วม
ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยจำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เปิดช่องทาง
ให้มีการส่งคำถามล่วงหน้า รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เช่น การ
กรอกแบบสอบถามคัดกรองโรคโควิด  COVID-19 เว้นระยะห่าง 1 
เมตรในจุดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องผ่านการ
คัดกรองเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมทั้งงดบริการแจกอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด เป็นต้น 
 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
• คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงมติกำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิ (Record Date) 
ในการประชุม และชื่อระเบียบวาระการประชุมในวันเดียวกันซ่ึง
คิดเป็นระยะเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม  

• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 
มีนาคม 2564 เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและส่งข้อสอบถามมายังบริษัทล่วงหน้า 
รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ 
เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ 
บริษัทมีการประกาศเรื ่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื ่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 
โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและชื ่อบุคคลเพื ่อเข ้าร ับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็น
กรรมการแต่อย่างใด  

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
ก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือข้อมูลอื ่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่  23 มีนาคม 
2564 - 12 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทและมีการประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set 
Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด 

• บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ
ประชุมฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปลภาษา
อังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือ
หุ ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วันที ่ 23 มีนาคม 2564 ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้า 30 วัน หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน วิธีการ
มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยในแต่ละ
วาระการประชุมจะมีข้อมูลประกอบตามสมควร พร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื ่องดังกล่าว ทั ้งนี ้ บริษัทได้
ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันสาย
กลาง ระหว่างวันที่ 1,2 และ 5 เมษายน 2564 ติดต่อกัน 3 วัน 
ก่อนวันประชุม 

• บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ ้นสถาบันและคัสโตเดียน 
สามารถส่งเอกสารเพื ่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยสำหรับผู้ถือ
หุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัท
จะดำเนินการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการ
อิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู ้ถือหุ ้นภายหลังจากการประชุมวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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วันประชุมผู้ถือหุน้ 
• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 21 

เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช ั ้น 2 
สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220 ซึ่งเป็นที่ตั ้งสำนักงานใหญ่
ของบริษัท สถานที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีผู้ถือ
หุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 
ราย คิดเป็นหุ้นทั้งหมด 384,473,795 หรือร้อยละ 68.66 ของหุ้น
ที ่จำหน่ายแล้วทั ้งหมดของบริษัท และไม่มีการเพิ ่มวาระในที่
ประชุม สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 

• บริษัทเปิดให้ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน
หนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ ลงทะเบียนและ
นับคะแนนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำพร้อมทั้งมีการ
จัดเตรียมบุคลากร เครื ่องถ่ายเอกสาร และอากรแสตมป์ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 

• บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะนั้นมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทได้เสนอชื่อ
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช, นาย
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และนางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย
บริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

• คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด
ด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ปี 2564 มีจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.50)  

• ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที ่ เป็นประธานในที ่ประชุม
ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี 
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม 

• ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วย
ตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีนับคะแนน และการประมวลผล
ด้วยระบบบาร์โค้ด โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
ตามลำดับวาระ 

• บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนน
เสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระนั้น สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ
จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เชิญ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง ทำหน้าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม
จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่
จะรวบรวมบัตรลงคะแนน และบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

• ประธานที ่ประชุมเป ิดโอกาสให้ผู ้ถ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั ้งจัดสรรเวลา
สำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อน
การลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม 

• ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบได้
ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้องใช้
เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน ในที่
ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระ ถัดไปก่อน 
เพื ่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื ่อการตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบผลการนับคะแนนทันที โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ
แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 
โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 

• บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน ใน
ที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนน ใน
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ และนับ
รวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป จึง
อาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
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ภายหลังการประชุม 
• เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละ
วาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ เผยแพร่ข้อมูล 
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการ
ถัดไป ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างดีที่
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

• บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

• เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา คำชี ้แจงที ่เป็นสาระสำคัญ ขั ้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุมมีการ
สรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุมและจัดส่งรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็น
ระยะเวลา 8 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและ
บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื ่อเป็นช่องทางให้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราว
ถัดไป พร้อมทั ้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับ
ดูแลกิจการที ่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของความมั ่นคงและการ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืน  รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถ
บรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้การ
ดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้ง 16  หมวดนี้ 

1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กำหนด 
3. การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ ความระมัดระวัง

และเอาใจใส ่
4. การบริหารจัดการที่ดีและการควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพ

และรัดกุม 
5. มาตรฐานที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบการ 
6. การปฏิบัติตอ่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
7. การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8. การรักษาความลับของลูกค้า 
9. การสื่อสารข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกคา้ 
10. การให้คำแนะนำหรือการดำเนินการแทนลูกค้า 
11. การรักษาสัมพันธภาพที่ดกีับทางการ  
12. การบันทึกขอ้มูลและการรายงาน 
13. การให้บริการและการปฏิบัติงาน 
14. การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนจูงใจจากลูกค้าหรอืบุคคลอื่น 
15. การดำรงไว้ซ่ึงชื่อเสียงอันดีงาม 
16. สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก 
  
ทั้งนี้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯฉบับเต็มได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.infraset.co.th   
ภายใต้หัวข้อ  “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infraset.co.th/
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ผู้จัดการแผนก 
บุคคลและธุรการ 

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแสดงไดด้ังนี้ 

ผู้จัดการแผนกบัญชี 
 
 

 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการ 
บริษัท 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานขายและการตลาด 

 

เลขานกุาร 
กรรมการผู้จดัการ 

 

เลขานกุารบริษัท 
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานติดต้ังและบริการ 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริหารทั่วไป 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน 

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายประสานงานโครงการ 
 

 กรรมการ 
 ผู้จัดการ 

 คณะกรรมการ 
บริหาร 

พนักงานขาย 
 

ผู้จัดการ 
แผนกงานขาย 

 

ผู้จัดการแผนก 
จัดซื้อและจัดส่ง 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชี  

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
 

เจ้าหน้าที่การตลาด 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงิน 

 

ผู้จัดการแผนก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้จัดการแผนก 
ออกแบบและประมาณราคา 

 

ผู้จัดการแผนก
บริหารโครงการ 

 

ผู้จัดการแผนกติดต้ัง 
 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับวาชีพ 

 

ผู้จัดการแผนกการเงิน 
 

ผู้จัดการแผนกบริการ 
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โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

  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 เป็นผูด้ำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชือ่แทนบริษัทฯ คือ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต หรือ นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล หรือนายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 
กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของกลุม่บริษัท จำนวน 3 ทา่นดังนี้ 

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 ดังนี้ 
ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร 

3. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการบริหาร 

4. นางสาววรางคณา เตไชยา กรรมการบริหาร 

5. นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์  กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการของบรษิัทฯ จำนวน 3 ทา่น ดังนี ้
ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววรางคณา เตไชยา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหารมี 5 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ 

2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป 
3. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดต้ังและบริการ 

4. นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท 

5. นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฑ์  รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 

 
ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 

รายชื่อ 

จำนวนครั้งที่เข้าประชมุปี 2564 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

AGM    EGM 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

จำนวน
ครั้ง 

จำนวน
ครั้ง  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

จำนวน
ครั้ง 

ร้อยละ 
  

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1 1 5/5 100 4/4 100 - - - - 

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 1 1 5/5 100 4/4 100 2/2 100 - - 

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 1 1 5/5 100 4/4 100 2/2 100 - - 

นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต 1 1 4/5 80 - - 2/2 100 12/12 100 

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - 1 5/5 100 - - - - 12/12 100 

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย 1 1 5/5 100 - - - - 12/12 100 

นายวิเชียร เจียกเจิม 1 1 5/5 100 - - - - - - 

นายเกษม เตไชยา 1 1 5/5 100 - - - - - - 

นางสาววรางคณา เตไชยา 1 1 - - - - - - 12/12 100 

นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ์ 1 1 - - - - - - 12/12 100 
 

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท: ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมระหว่างกันตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 คร้ัง  
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ: ได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่
มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงาน ทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้  
ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้
มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2564 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ   จำนวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   จำนวน 12,000 บาท/คน/ครั้ง 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อย จำนวน 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย  จำนวน 12,000 บาท/ คน/ครั้ง 
              (หน่วย: บาท) 

ชื่อ-นามสกุล 
ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 

ปี 2563 ปี 2564 
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 82,500 123,000 
2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 97,500 144,000 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 94,500 138,000 
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต - - 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - - 
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย - - 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม 42,000 60,000 
8. นายเกษม เตไชยา 42,000 60,000 

รวม 358,500  525,000 
 

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้
  

• ค่าตอบแทนประธานกรรมการ  จำนวน 8,000 บาท/คน/เดือน 

• ค่าตอนแทนกรรมการบริษัท  จำนวน 8,000 บาท/คน/เดือน 

           (หน่วย: บาท) 

ชื่อ-นามสกุล 
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 64,000  96,000 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 64,000  96,000 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 64,000  96,000 

4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต - - 

5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - - 
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย - - 

7. นายวิเชียร เจียกเจิม 64,000  96,000 
8. นายเกษม เตไชยา 64,000  96,000 

รวม 320,000  480,000 
 

ปี 2563 และ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 678,500 บาท และ 1,005,000 บาท ตามลำดับ 
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บริษัทฯ กำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 
           (หน่วย: บาท) 

ช่ือ-นามสกุล 
ค่าบ าเหน็จกรรมการ 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 200,000 200,000 
200,000 
200,000 

- 
- 
- 

200,000 
200,000 

2. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 200,000 
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 200,000 
4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต - 
5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล - 
6. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย - 
7. นายวิเชียร เจียกเจิม 200,000 
8. นายเกษม เตไชยา 200,000 

รวม 1,000,000 1,000,000 
 

หมายเหตุ: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการร้อยละ 2 ของเงินจา่ย
ปันผล แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ เช่น โบนัส 
และค่าบำเหน็จ โดยอ้างอิงจากผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้บริหารแต่ละท่าน 

นอกจากนี้ในระเบียบอำนาจอนุมัติได้ระบุไว้ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริ หารและพนักงาน จะต้องผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบวิธีการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ในปี 2562 - ปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนเงิน 21.52 ล้านบาท, จำนวน 22.23 ล้านบาท และ 21.20 ล้านบาท ตามลำดับ 
ทั้งนี้ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) มีรายละเอียดดังนี้  

 

ปี จำนวนผู้บริหาร (ราย) จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 

2562 5 21,527,547 บาท 

2563 6 22,229,110 บาท 

2564 5 21,196,417 บาท 
 

หมายเหตุ:  1. ในปี 2562 และ ปี 2563 ค่าบำเหน็จที่จ่ายให้คณะกรรมการบริหารจะคำนวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจำปี 

 2.  ในปี 2564 ค่าบำเหน็จที่จ่ายให้คณะกรรมการบริหาร จะคำนวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แต่ไม่เกิน 5 
ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่น 

• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ   
- ไม่มี - 

• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
- ไม่มี -  
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บุคลากร 

จำนวนบุคลากรของบริษัทในปี 2562, ปี 2563 และ ปี 2564 ซ่ึงแยกตามสายงานได้ดังนี้ 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
-ไม่มี - 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จำนวนคน 131 124 96 

เงินเดือน 38,103,857.74 40,376,955.06 39,637,068.47 
คอมมิชชั่น / Incentive / โบนัส 17,532,860.03 6,509,812.73 9,212,361.00 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,650,836.23 1,863,814.14 1,348,548.05 

สวัสดิการและอื่นๆ 13,363,460.42 12,406,128.04 9,333,438.70 

รวม 70,651,014.42 61,156,709.97 59,531,416.22 
 

ค่าตอบแทนอื่นๆ  
-ไม่มี - 

  

กลุ่มงาน 
สายงานหลัก 

จำนวนพนักงาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. สายงานบริหาร 1.1 คณะผู้บริหาร 5 6 5 

1.2 เลขานุการ - 2 2 

2.สายงานขายและการตลาด 2.1 ฝ่ายขายและการตลาด 5 6 7 

3.สายงานบริหารโครงการ/บริการ 3.1 ฝ่ายบริหารโครงการ 53 46 36 

3.2 ฝ่ายบริการ 26 20 11 

3.3 ฝ่ายประสานงานโครงการ 16 17 12 
 3.4 ฝ่ายออกแบบ 11 11 8 

4.สายงานบริหารทั่วไป 4.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 

4.2 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 8 5 6 

4.3 ฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง 4 3 2 
4.4 จนท. ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 2 2 1 

5.สายงานบัญชีและการเงิน 5.1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 4 4 

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) 136 124 96 

จำนวนพนักงาน 131 116 91 
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ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนหลักปฏิบัติและนโยบายต่างๆ  รวมทั้งกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่น และ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี  2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงใช้เป็นหลักในการ
ทำงานของพนักงานทุกระดับและการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี และดูแลเรื่อง
ความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเป็นสำคัญ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ส าคัญด้านการก ากับดแูลกิจการ 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษทั 
• คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท จำนวน 3  คณะ ได้แก ่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหาร 

 

• บริษัทฯ ไดแ้ตง่ตั้งคณะทำงานของบรษิัท จำนวน  2 คณะ ได้แก ่
1. คณะทำงานบริหารความเส่ียง 
2. คณะทำงานกำกับดแูลกิจการ และรับผดิชอบต่อสังคม 
3. คณะทำงานระบบการบริหารคุณภาพ สิง่แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 
คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบ  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น 
สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู ้จัดการ และกรรมการอื ่น รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด และ
มีกรรมการที ่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนด
ของกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน มีการ
พิจารณาประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื ่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

• กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
บริษัทฯ ได้  

• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด และกฎหมายอื ่นที ่เก ี ่ยวข้อง รวมทั ้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน 
ก.ล.ต.) กำหนด 

• สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 
5 บริษัท แต่ทั ้งนี ้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที ่กรรมการของบริษัทฯ และต้อง
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์ฯ) 

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่
บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
ค ุณสมบ ัต ิและขอบเขตการดำเน ินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุก
รายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
อีกครั ้ง กรรมการที ่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที ่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัท

มหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือ
หุ ้นตามที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตำแหน่ง 
• ศาลมีคำสั่งให้ออก

8 คน 

1 คน 
5 คน 

7 คน 

3 คน 

62.50% 

37.50% 

เพศหญงิ เพศชาย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
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กรรมการบริษัทคนใด ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นในลาออกต่อบริษัท
การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว ้นแต่วาระของ

กรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการที่เข้ามาแทน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที ่ดีของ
สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกกรรมการบริษ ัทไทย ในการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบร ิษ ัทได ้กำหนด
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย โดยให้พ ิจารณาจาก 1) ความเหมาะสมตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัท; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน 
และ 3) พ ิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าท ี ่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 

3. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที ่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการ
ติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
การดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ งบประมาณในการ
ลงทุน รวมทั ้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ และกำกับดูแล 
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที ่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สามารถ
แข่งขันได้และมีผลประกอบการที ่ด ี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี ่ยง (Risk 
Management) ให้ครอบคลุมทั ้งองค์กร และกำกับดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็น
คุณต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

6. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน กำหนดระดับอำนาจ
ดำเนินการ มีอำนาจในการแต่งต ั ้ง/เปลี ่ยนแปลงกำหนด
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื ่นใดตามความ
เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือปฏิบัติการอย่าง
หนึ ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั ้งนี ้การมอบอำนาจตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำนาจที่ทำให้ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และให้
มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสมปีละ 1 ครั้ง 

8. กำกับและดูแลการบริหารจัดการ และการดำเนินการต่างๆ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ข ้อกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติท ี ่เก ี ่ยวข ้อง เช่น 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

9. ให้คำปรึกษา/เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามเรื ่องที ่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณาและพร้อมจะคัดค้านการกระทำของ
กรรมการอื่น หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งใน
เร่ืองที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

10. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยม
ร่วมขององค์กร ซึ่งได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง 
โดยสนับสนุนให้นำนว ัตกรรมและเทคโนโลย ีมาใช ้อย ่าง
เหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำนึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการเป็นประจำทุกปี
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11. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู ่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื ่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอน เปลี ่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที ่ได้ร ับมอบ
อำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร 

ท ั ้ งน ี ้ ก ารมอบอำนาจหน ้ าท ี ่ และความร ับผ ิ ดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื ่นใด
กับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนนิ
ธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และกรรมการ
แต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า 

2. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุม 

3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

4. กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองสำคัญๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อ
บริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดนโยบายบริหาร
การเงิน และการบริหารความเส่ียง เป็นต้น 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้นๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที ่จะเสนอเรื ่องเข้าสู ่วาระการประชุม 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ 
หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อ
ตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการ
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวน กรรมการบริษัทฯ 
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้
ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่จะช่วย
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
ปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้รายงาน
ทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้ค ัดเลือกสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือ
เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

• เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใด
ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลทำให้
จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบราย
ใหม่ให้ครบทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวน
สมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม  

• มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทำหน้าที ่ในการสอบทานความน่าเชื ่อถือของงบ
การเงินได้ โดยบริษัทฯ ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 
ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและ
กรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ใน
หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ด้วย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที ่ดีของ
สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกกรรมการบริษ ัทไทย ในการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบร ิษ ัทได ้กำหนด
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย โดยให้พิจารณาจาก  
1) ความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน 
3) พิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน 

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อ
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะ
พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
ผู้สอบบัญชี 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั ้งนี ้ เพื ่อให้มั ่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที ่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห ็นหร ือข ้อส ังเกตโดยรวมที ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(ซ) รายอื ่นที ่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั ่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขต หน้าที ่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ
และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู ้ที ่เกี ่ยวข้องตามที่
จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตาม
ความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู ้เช ี ่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงาน
ตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจำเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ม ีหร ือเร ียกประชุมตามที่

เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็นและองค์ประชุมประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายบริหาร ผู ้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม
นั ้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและ
เหมาะสม 

3. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเฉพาะกบัผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรร
หาฯ) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรร
รมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้
กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ 

วาระการดำรงตำแหน่ง   

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่าก ับวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

• การแต ่ งต ั ้ งกรรมการทดแทนในกรณ ีท ี ่ ตำแหน ่ งว ่างลง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือก
กรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที ่ดีของ
สมาคมส่งเสร ิมสถาบันกกรรมการบริษ ัทไทย ในการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบร ิษ ัทได ้กำหนด
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย ่อย โดยให้พ ิจารณาจาก 1) ความเหมาะสมตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัท; 2) ความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน 
และ 3) พ ิจารณาความเหมาะสมตามภาระหน้าท ี ่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

 

 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณี
อื่นๆ 

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน
คณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษ ัทฯ กรรมการผู ้จ ัดการ 
ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
ลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง 

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผู ้จ ัดการ และผู ้บริหาร
ระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัทฯ  

5. พิจารณากลั่นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นๆ ของบริษัทฯ  

6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอน
ถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น 

7. สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

8. ในกรณีที ่ม ีการเสนอชื ่อกรรมการที ่พ้นวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและการประช ุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นให ้ผ ู ้ถ ือห ุ ้นใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

การประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อน
การประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งของ
กรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4. มต ิท ี ่ ประช ุมของคณะกรรมการสรรหาและพ ิจารณา
ค่าตอบแทนให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้า
ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำ
หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
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คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
เลือกจากกรรรมการและผู ้บร ิหารจำนวนหนึ ่งของบริษ ัทที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสม  

วาระการดำรงตำแหน่ง 

• กรรมการบร ิหารม ี วาระการดำรงตำแหน ่ งตามวาระที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรง
ตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี 

• กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึง
โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงาน
ด ้านต ่างๆ ของบร ิษ ัทฯ ท ี ่ ได ้กำหนดไว ้ให ้ เป ็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการ
ลงทุนของบริษัทฯ ก ่อนเสนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
แจ้งให ้คณะกรรมการบริษ ัททราบหรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้าง
เงินเดือนของพนักงาน เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่
กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อำนาจอนุมัติดำเนินการ 

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

การประชุม 

1. คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 
ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมกำหนดส่งให้แก่
คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมาก
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
 

กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขต อำนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการ 

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และ
แผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3. ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ 
สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการ
ผ ู ้จ ัดการได ้ร ับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร ิษ ัทให้
ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผกูพัน
ทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง 

6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย
และทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท  

8. พิจารณาการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับ
บุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื ่อนำเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติ 

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติตาม
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 

10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชี
บริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ 

11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วม
ทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป 

12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุัติ
ในหลักการไว้แล้ว 

13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมภิบาลในการทำธุรกิจ 

14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม 

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของ
บริษัทฯ 
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16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่เป็นเง่ือนไขปกติทาง
การค้า เช่น ซื้อขายสินค้าหรือบริการด้วยราคาตลาด การคิด
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้
เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น  

17. อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร 
18. ดำเนินก ิจการงานด้านอื ่นๆ ตามที ่ได ้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการ
อนุมัติเรื ่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติ
ทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ ่งสินทรัพย์สำคัญของ
บริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นรายการที่เปน็
เง ื ่อนไขปกติทางการค ้าที ่ ได ้ม ีการกำหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที ่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ แล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง
ดังกล่าว 

19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ
ช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ง
การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็น
ตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้
กำหนดไว ้ ท ั ้งน ี ้  การมอบหมายอำนาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที ่ทำให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยาม
ไว ้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเปน็ส่วน

หนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเส่ียงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นบริษัทฯ ควรได้รับผลกระทบเสียหายน้อย

ที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้

นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวทางและกรอบการ

บริหารความเส่ียงของ COSO มาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง

มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทฯ  

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะต้องได้รับความร่วมมอืจาก
บ ุคลากรทุกระด ับของบริษ ัทฯ ได ้แก ่  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการสายงาน/
ฝ่าย/แผนกต่างๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงหัวหน้างานและพนักงาน
ของบริษัทฯ 

บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเส่ียง ได้แก่ 

• มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร สนับสนุน ส่งเสริมให้

มีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

• กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการ

ความเส่ียงขององค์กรที่เพียงพอและเหมาะสม 

• ติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียง 

• สนับสนุนให้มีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหาร

ความเส่ียง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับ

การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
 

บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 
มีดังนี้ 

• จัดทำแนวทางการบริหารความเส่ียง  
• ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง  
• ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเส่ียง  
• ประเมนิและจัดทำแผนการจัดการความเส่ียง  
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อ
สังคม 
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
และรับผิดชอบต่อสังคม เพ ื ่อให ้สอดคล้องก ับนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ ่งแวดล้อม และกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสีย ทั ้งนี้
กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ ่งประกอบด้วย 
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด และ
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ เป็นสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยตำแหน่ง พร้อมทั้งคัดเลือกสมาชิก 1 คน 
เพื ่อทำหน้าที ่ เป ็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ
รับผิดชอบต่อสังคม
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

• กำหนดทิศทางและมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมาย

ขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ทำหน้าที่สื ่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายกำกับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ซึ ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั ่วกันเพื ่อให้

พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และสร้างเสริมความ

ตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท 

• พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ ่งแวดล้อมที ่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อ

กำหนดงบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบ

ปีนั้นๆ 

บริษัทฯ คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายที่กำหนดและมีการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี เพื่อนำเสนอต่อ ผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

คณะทำงานระบบการบริหารคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ใน
การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ
วัตถุประสงค์องค์กรที่วางไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในระบบการ
บริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารสูงสุด  (Managing Director) 
2. ผู้บริหารคณะทำงาน ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อา

ชีวอนามัย และความปลอดภัย  
3. ตัวแทนฝ่ายบริหาร 
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

อำนาจหน้าที ่ และความรับผิดชอบที่เกี ่ยวข้องกับระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
1. ผู้บริหารสูงสุด (Top Management) 

• มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บรรลุตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 
2015, ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 

• แต่งตั้งผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะทำงานระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(QHSEMR) 

• กำหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย และวัตถุประสงค์องค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

• สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรต่างๆ ด้านการเงิน บุคลากร 
เทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง เวลา 
เพื่อให้ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

• เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายบริหาร เพื ่อการทบทวนฝ่าย
บริหาร 

• อนุมัติแผนงาน และงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

• ทบทวนนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย และแผนงานระบบ
การบริหารคุณภาพ สิ ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

 
2. ผู้บริหารคณะทำงาน ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

• ควบคุม และกำกับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกทั่ว
ทั้งบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 

• ควบคุม กำกับดูแล เฝ้าติดตาม และวัดผลกระบวนการต่างๆ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และแผนงานของระบบการบริหารคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย อย่างเหมาะสม 

• ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการที่จำเป็นต่างๆ ของระบบการบริหาร
คุณภาพ สิ ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ถูก
จัดทำ นำไปปฏิบัติและดำรง รักษาไว้อย่างเหมาะสม 

• รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสมรรถนะของระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ของระบบ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

• ทำให้มั่นใจว่าการสนับสนุนให้มีความตระหนักถึงความต้องการ
ของลูกค้าทั่วทั้งองค์กร 
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• พิจารณา ทบทวน และกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

• ส่งเสริม และควบคุมการดำเนินการตามระบบการบริหาร
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 

3. ตัวแทนฝ่ายบริหาร ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

• ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการที่จำเป็นต่างๆ ของระบบการบริหาร
คุณภาพ สิ ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ถูก
จัดทำ นำไปปฏิบัติและดำรงรักษาไว้อย่างเหมาะสม 

• ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ในเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

• พิจารณา หรืออนุมัติการทำลายเอกสารควบคุมตามที่เจ้าหน้าที่
ควบคุมเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความปลอดภัย นำเสนอเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
เอกสาร และบันทึกสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

• เฝ้าติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าของระบบการบริหาร
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและการปรึกษาในระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

• ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งบริษัทฯ ทราบและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเอกสารที่จัดทำขึ้นภายใต้ระบบการ
บริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
 

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control) 

• วางแผน และจัดทำระบบการควบคุมเอกสารภายใน และ
เอกสารจากภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารคุณภาพ 
สิ ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และความ
เหมาะสมในการใช้เอกสารควบคุมของบริษัทฯ 

• จัดทำ แจกจ่าย เรียกคืน จัดเก็บและทำลาย เอกสารควบคุม
ตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก 

• ควบคุม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้
จ ัดเก็บบันทึกตามที ่กำหนดในระเบียบปฏิบัติ การควบคุม
เอกสาร และบันทึกอย่างมีประสิทธิผล 

• จัดเตรียม และนำเสนอ QHSEMR เพื่อขออนุมัติทำลายเอกสาร
ควบคุม เมื ่อเลิกใช้งานตามวิธ ีการที ่กำหนดไว้ในระเบียบ
ปฏิบัติการควบคุมเอกสาร และบันทึก 

• รายงานผลการดำเนินการต่อ QHSEMR และเสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงการควบคุมเอกสารและบันทึก ให้
สอดคล้องกับระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
มัย และความปลอดภัย และความจำเป็นของเอกสารควบคุม
นั้นๆ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา พร้อม
กับนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะและรายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัทได้จ ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให ้แก ่กรรมการ ประกอบด้วย แบบประเมิน
คณะกรรมการบริษัท, แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ, แบบ
ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบร ิหาร เพ ื ่อประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
รายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยนั้นสรุปได้ ดังนี ้

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการท้ังคณะ 
(ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 91 

คณะกรรมการตรวจสอบ 99 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 82 

คณะกรรมการบริหาร 82 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการรายบุคคล 
(ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 91 

คณะกรรมการตรวจสอบ 98 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 89 

คณะกรรมการบริหาร 82 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาในหัวข้อเกี่ยวกับ 
ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน
และผลปฏ ิบ ัต ิทางการเง ิน ความสำพ ันธ ์ก ับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดแูลกิจการ 
และคุณลักษณะส่วนตัว ตามแนวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน 

ซึ ่งผลการประเมินจะนำไปพิจารณาเพื ่อกำหนดค่าตอบแทนที่

เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการในปี 2564  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 
 

เลขานุการบริษัท 
เพื ่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาววรางคณา เตไชยา 
เป็นเลขานุการบริษัท เพื ่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้
ผู ้บริหารที ่เก ี ่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั ้งให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเบื ้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบ
ปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ 

2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หน ังส ือน ัดประช ุมคณะกรรมการ รายงานประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนา
ให้ประธานกรรมการบริษ ัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึง
ปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ 
ของผู้ถือหุ้น 

7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและ
ข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่
กรรมการทราบ 

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็น
รายบ ุ คคล  และรายงานผลการประ เม ิ นด ั งกล ่ าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดทรพัย์ 
รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

แผนพัฒนากรรมการ 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ( IOD) เช ่น  หล ักส ูตร  Directors Accreditation Program 
(DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) เป็นต้นซึ่งกรรมการส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื ่นที ่เก ี ่ยวข้อง ซึ ่งทาง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที่สรรหาหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุก
ท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่าน
นั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทำงการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟัง/เสวนา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน ที ่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนาให้กรรมการ ได้พัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมใน

ด้านต่างๆ เพิ่มเติม และในส่วนที่ยังขาดอยู่ หรือต้องการหาความรู้

เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้าน
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การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น 

ในปี 2564 เพื ่อพัฒนาความรู ้ในการทำหน้าที ่กรรมการอย่าง

สม่ำเสมอ 

 

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาความรู้จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ 

คุณสุรวีร์  ไพศาลพยัคฆ์ 

กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด 
 

หลักสูตรที่อบรม/สถาบัน  

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 

18 “มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุก
ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และรับทราบถึง
บทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร แนวทางปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ฯ ตลอดจนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 

การสรรหาและแต่งตั ้งกรรมการและผู ้บริหาร
ระดับสูงสุด 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเชิงรุก 
เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานที่สำคัญ
ขององค์กรในอนาคต โดยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน 
(Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ เริ ่มจากตำแหน่งงานระดับบริหาร
ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และ
ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดำรงตำแหน่งงาน
ที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอ

ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ 

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย ่อย เพ ื ่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 

การสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงสุด 
ตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีแนวทางการวางแผนสืบ

ทอดตำแหน่งงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่สำคัญ 2 ตำแหน่ง

งาน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน โดยสรุปดังนี้ 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน

ของบริษัท วางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงานโดยรวมให้

เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับบริษัท 

คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยเคยดำรง

ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์ (Visioning) 

การจัดองค์กร (Organizing) การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering 

others) ความสามารถในการจูงใจ (The ability to motivate 

others) ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (Networking and 

partnership) ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาองค์การสู ่ความยั ่งยืน 

(Sustainable development organization) 

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เพื่อให้บริษัทจัดทำและนำส่งงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
การเงิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.  และบริหารจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
วางแผนงบประมาณและการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน
การเงิน การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัท
กำหนด 

คุณสมบัติและประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขา
บริหารการเงิน สาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื ่นที่
เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 12 ปี โดย
เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความคิดเชิงวิเคราะห์และคิด
อ ย ่ า ง เ ป ็ น ร ะ บ บ  ( Analytical and systematic thinking) 
ความสามารถในการสร้างทีม (The ability to build teamwork) 
ความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk management)  
ทักษะการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (Conflict 
management and negotiation skill)  และความร ู ้ เ ก ี ่ ย วกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
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รายชื่อ 

Diversity 

คณะกรรมการ 

ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ 

หลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

บังคับ ไม่บังคับ 
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1.  นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ช 71 /   / /       /     / /      /              

2.  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย ์ ช 48 /   / / /      /        /     /            / /  

3.  นางสาวลลติา หงษ์รัตนวงศ ์ ญ 44 /   / / /     /       /   / / /          /    

4.  นายศักดิ์บวร พกุกะณะสุต ช 45   /     / /     /      /   / /  /            

5.  นายเมธา โชตอิภิสทิธิ์กลุ ช 43   /       / /    /     / /    /               

6.  นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชยั ช 42   /       /         / /     /               

7.  นายวิเชยีร เจยีกเจมิ ช 69 /             /     / /      /             

8.  นายเกษม เตไชยา ช 46 /           /         /    / /             

9.  นางสาววราคณา เตไชยา ญ 43           /  /  /        /    /               

10. นายสรุวีร ์ไพศาลพยัคฆ ์ ช 41 /         /     /     /                    

Skill Matrix และ Diversity ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  
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การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด
มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/
กิจการร่วมค้า รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้า มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนด
ไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ
แต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบาย
อื ่นๆ ของบริษ ัทฯ อย ่างไรก ็ด ี การส่งต ัวแทนเข้าไปเป็น
กรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละบริษัท 

2. หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัท
ย่อยที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
จะส ่งผลให ้บร ิษ ัทฯ ม ีหน ้าท ี ่ต ้องขออน ุม ัต ิท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องตาม
กฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ
หรือดำเนินการนั ้นได้ต ่อเม ื ่อได ้ร ับอน ุม ัต ิจากที ่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที ่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บาง
กรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที ่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด 
กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายัง
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะ
เข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

3. กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และกิจการร่วมค้า มีขอบเขตอำนาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ 
ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อทำให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 
และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและ
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้จะกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้
ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้ามีการพัฒนา
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของ
ลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการค้าและ
ทางด้านกฎหมาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายการเก็บ
รักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า โดยสรุปนโยบายสำคัญได้
ดังนี ้

นโยบายการใช้ข ้อม ูลภายในโดยมีหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ  
1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่

นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อื ่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่
ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
การเข้าทำนิติกรรมการอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที ่ย ังไม่บรรลุนิต ิภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ที ่ออกโดยบริษัทฯ โดยให้บุคคลต่างๆ 



131 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

ข้างต้นนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และ
ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่ง
ต ่อสำนักงานคณะกรรมการกำก ับหลักทร ัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง 

5. บริษ ัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู ้บร ิหาร รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจาก
วันที่ซื ้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที ่เป็นระดับผู้ช่วย
กรรมการผู ้จัดการขึ ้นไปหรือเทียบเท่า และผู ้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบรษิัท
ฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ซ่ึง
หมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนและจนถึงวันที่งบการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปี  
เปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลัง
จากที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

7. บริษ ัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางว ิน ัยสำหรับผู ้แสวงหา
ผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือ
นำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานดว้ย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

 

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
ของบริษัท ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า 
เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูล
เกี่ยวกับการประมูลงาน แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ 
เป ็นต้น ซึ ่งถ ือว ่าเป็นสิทธิของบริษ ัท การปกป้องข้อมูลจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั ้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากร
ทุกคน 

บุคลากรทุกระดับของบริษัท มีหน้าที ่รักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณะจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์ 
( Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที ่ เป็น
เจ ้าของข้อมูลซึ ่งมีหน้าที ่ เป ็นผู ้ให้รายละเอียด เพ ื ่อสรุปเป็น
สารสนเทศ แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู ้จ ัดการหรือผู ้ที ่ได ้รับ
มอบหมายก่อนเผยแพร่ 

แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 
เนื่องจากบริษัทมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียหลากหลาย จึงต้อง
ดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย บุคลากรทุก
ระดับของบริษัท ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้
รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทนั้น แต่หากจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ควร
กระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผย
ในตลาดหลักทรัพย์ในการซื ้อขาย เมื ่อทำการซื ้อขายแล้ว ควร
รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์นั้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริษัทจึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้ 

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยรับรู ้ได้
เฉพาะผู ้บริหารระดับสูงสุดเท่าที ่จะทำได้ และเปิดเผยต่อ
พนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น 
และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและ
มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูล
และเอกสารลับ 

3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครัด
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงานการเงิน 
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้ 

ประวัติการศึกษา และประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 114/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and compensation Program รุ่น 8/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

 

ประวัติการทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัทฯ 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ.อินฟราเซท 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ บมจ.เนวานา ไดอิ  

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ บมจ.สบาย เทคโนโลยี  

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชัน จำกัด 

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 สภาวิชาชีพบัญชี 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น สรุปได้
ดังนี ้

หัวข้อ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,380,000 บาท 1,450,000 บาท 1,500,000 บาท 

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 252,100 บาท 40,000 บาท 6,000 บาท 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในจึง
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน 
การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Treadway 
Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลในด้าน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าสาย
งานในแต่ละหน่วยงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
คณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึง
รายงานและติดตามผลให้ผู้บริหารทราบ และนำไปถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กรและใช้ควบคุมความเส่ียงองค์กร 
 
เพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุก
ด้าน บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control 

Environment) 
1.1 การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชา

ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้
อย่างชัดเจน 

1.2 การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจน ตลอดจนการดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1.3 การจัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทไว้
อย่างชัดเจน เพื ่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวทางการ
ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือละ
เว้นในการปฏิบัติงาน 

1.4 การจ ัดทำข ้อพ ึงปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เก ี ่ยวก ับจร ิยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และของพนักงาน 
เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับชั้นและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

1.5 การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.6 การจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ 
ประสบการณ์ 

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่
ไม่พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย บริษัทจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความ
เสี่ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงาน และจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
การตรวจสอบภายในของบริษัท จะเน้นตรวจสอบตามความเสี่ยง 
(Risk Based Audit) โดยทำการประเมินความเสี ่ยงของงานและ
คัดเลือกงานที่มีความเส่ียงสูงนำมาวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วย
ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร (Management 
Control) 

บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการ
ควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วย
ลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และสามารถบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ ขั ้นตอน และว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิงาน ตลอดจน
โครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอำนาจอนุมัติ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องให้ความ
ร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกเป็นคำสั่งหรือ
ประกาศโดยเคร่งครัด 

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื ่อสารข้อมูล ( information & 
Communication) 
4.1 บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นอย่าง

เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งต้องมีความถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน 

4.2 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 
หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื ่อให้เกิดความเข้าใจ 
และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุม
พนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) 
บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
และรายงานผลต่อคณะกรรมตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัท 
หากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร
พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานั ้นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
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บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความรัดกุดที่เพียงพอ เพื่อให้ระบบควบคุม
ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง 
บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของ
บริษัท ในปี 2564 และบริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ได้มอบหมายให้ 

นางสาวผสุวดี  บุบผา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้
คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี ่ยงของบริษัท ได ้จ ัดให ้ม ีข ึ ้นอย่างเพ ียงพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  2564 โดยมีรายละเอียดแผนการตรวจสอบ
ภายใน ดังนี ้

การตรวจสอบภายในปี 2564 รายการตรวจสอบภายในปี 2564 

1. การตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 • ระบบงานสินทรัพย์ถาวร 

2. การตรวจสอบคร้ังที่ 2/2564 • ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การตรวจสอบคร้ังที่ 3/2564 • ระบบงานบัญชีและการเงิน 

4. การตรวจสอบคร้ังที่ 4/2564 • ระบบงานบริหารโครงการ 

   
 

รายการระหว่างกัน 
ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปได้ดังนี้ 

 

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลกัษณะความสัมพนัธ ์
 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อย 38.01 

 

2. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 
 

2.1  รายการให้เชา่ที่ดินและอาคารสำนักงาน 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2564 ปี 2563 

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  
 

(1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 
ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสตุ  
 
บร ิษ ัทฯ  ได ้ทำส ัญญาเช ่ าอาคาร
สำนักงานกับ นายศักดิ์บวร พุกกะณะ
สุต เพื่อใช้เป็นสำนักงานฝ่ายช่างบริการ 
โดยป ั จจ ุ บ ั น ได ้ จดทะ เบ ี ยน เ ป็ น
สำนักงานสาขาของบริษัทฯ แล้ว  
 

 
ค่าเช่า 

อาคารสำนักงาน 
360,000 บาท 

 
และ 

 
เงินมัดจำ 

540,000 บาท 
 

 
ค่าเช่า 

อาคารสำนักงาน  
810,000 บาท 

 
และ 

 
เงินมัดจำ 

540,000 บาท 
 

 
ความจำเป็นของการทำรายการ 
บริษัทฯ ทำการเช่าอาคารสำนักงาน
ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสำนักงานฝ่ายช่าง
บริการ 
 
 
ความสมเหตุสมผลของราคา 
บริษัทฯ ได้จ้างผู้ประเมินอิสระ คือ 
บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และ
กฎหมาย จำกัด ประเมินราคาตลาด
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บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2564 ปี 2563 

รายละเอียดอาคาร 
ที่ตั้ง : เลขท่ี 73,75 ซอยรามอินทรา 5 
แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี : 300 ตารางวา 
 
อัตราค่าเช่า : 180,000 บาทต่อเดือน (ชำระ
ทุกเดือน) 
ระยะเวลาให้เช่า : 3 ปี (2 มกราคม 
2562 – 1 มกราคม 2565) เนื ่องจาก
สถานการณ ์แพร ่ระบาดของไวรั ส 
covid-19 ผู้ให้เช่าตกลงลดราคาค่าเช่า
เป็น 30,000 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564  
 
 
 
 
 

ของค่าเช่าของอาคารสำนักงาน โดย
เปรียบเทียบกับค่าเช่าของอาคาร
สำนักงานอื ่นที ่มีลักษณะคล้ายกัน 
และตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกัน พบว่า
ค่าเช่าอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ทำ
สัญญากับ นายศักดิ์บวร พุกกะณะ
สุต มีมูลค่าเท่ากับราคาตลาด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็น
เอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบการเข้าทำ
สัญญาเช่าที ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
แ ล ะ ก ำ ห น ด ร า ค า ค ่ า เ ช ่ า จ า ก
กรรมการผู ้จัดการดังกล่าว เพราะ
เห ็ นสมควร ว ่ า กา ร เ ช ่ าอาคาร
สำนักงานมีความจำเป็น เนื ่องจาก
เป็นการรองรับการขยายธุรกิจและ
บุคคลากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่า
เช่าสำนักงานดังกล่าวเป็นราคาตลาด 
สามารถเทียบเค ียงได ้ก ับอาคาร
สำนักงานใกล้เคียง  

ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการต่อสัญญา
เช่าอาคารสำนักงานดังกล่าว บริษัท
จะดำเนินการตามนโยบายการทำ
รายการระหว่างกันที่กำหนด และ/
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ข อ ง ต ล า ด ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ ฯ  แ ล ะ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

หมายเหตุ: ปี 2564 บริษัทฯ ได้ใช้
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอัตรา
ร้อยละ 3.875 ต่อปี (ปี 2563: ร้อย
ละ 4.50 ต่อปี) ในการคิดลดมูลค่า
ปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า เพื่อบันทึกค่าเช่าเป็น
สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
เรื่อง สัญญาเช่า 
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงได้
กำหนดนโยบายและมาตรการการทำการทำรายการระหว่างกัน โดย
มีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง
รายการระหว่างกันกับบริษัทฯที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท และ
ผู ้บริหารที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้
เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื ่อให้บริษัทฯ เป็นที ่เชื ่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์การวัดขนาดรายการ อำนาจดำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
บริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้างอิงประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการตลาดทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯจะกำหนดเงื ่อนไขต่างๆ ให้
เป็นไปตามลักษณะรายการธุรกิจปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถ
อ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื ่อนไขหรือราคาที ่เกิดขึ้นกับรายการ
ประเภทเด ียวก ันท ี ่บร ิษ ัทฯกระทำก ับบุคคลภายนอก ท ั ้ งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำ
รายการ  และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องประเมินได้และ
เปรียบเทียบได้กับราคาตลาด  ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคา
สำหรับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป ็นราคาที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  เพื่อนำไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือ ผู้ถือหุ้น แต่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว  และจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี 
 
รายการระหว่างกันที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนั้น กรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการบริษัท
จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื ่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย(ถ้ามี) และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร่งครัด  



 

 

  

งบการเงิน 

ส่วนที่ 3: 

04 
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รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน 
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ
ปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเร่ืองเหล่านี้ 
 
การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ความเส่ียง 

บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้ง  ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ประมาณการต้นทุนบริการและสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
และข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาจากการให้บริการ
ดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการติดตั้ง  ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ที่บริษัทฯรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การในแต่ละงวด มีจำนวนเงินที่มี
สาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้
และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการปร ะเมินขั้นความสำเร็จของการ
ให้บริการตามสัญญาและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการ
และการปรับเปลี่ยนต้นทุนบริการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา 
โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้  
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นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาที่สำคัญและสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อ 

- อ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได ้

- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และ
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น  

- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทใช้ในการประเมินขั้นความสำเร็จของ
งานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดีตของผู้บริหารโครงการดังกล่าวกับต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความสามารถในการประมาณการ
ต้นทุนโครงการของผู้บริหารโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้น
ความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทกับขั้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 

- ประเมินการประมาณผลขาดทุนที ่อาจจะเกิดขึ ้นของผู ้บริหารโดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนบริการที ่เกิดขึ ้นจริงของแต่ละ
องค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ  

- ทดสอบการคำนวณขั้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง  

- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการ
ดังกล่าว  

- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
เรื่องอื่น 

งบการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบ
การเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า  ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื ่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง  เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบรษิัท
หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่
เกี่ยวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่ อ
ความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง  หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง 

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์
ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาข องการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบัน
และกำหนดเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว  

 
(นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10837 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  



 

141 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 
 
 
 
 
  

            หน่วย : บาท 

        หมายเหต ุ
 

2564 
 

2563 
 

2562 

สินทรัพย์ 
       

สินทรัพย์หมุนเวียน 
       

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 
 

139,243,603.28 
 

110,849,519.51 
 

223,048,227.90 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น-สทุธิ 8 

 
252,963,000.41 

 
485,043,634.29 

 
169,477,990.84 

  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 9.1 
 

384,867,903.86 
 

497,885,559.22 
 

259,467,035.37 

  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ 10 
 

270,816,879.77 
 

80,074,086.54 
 

250,833,424.34 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
  

1,047,891,387.32 
 

1,173,852,799.56 
 

902,826,678.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

 
 

 
 

 
  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 29.2 

 
51,376,488.19 

 
51,407,066.64 

 
50,906,670.14 

  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวยีน 9.1 
 

7,177,131.14 
 

852,902.70 
 

- 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 11 

 
80,254,738.05 

 
86,294,723.48 

 
82,950,442.82 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ 6, 12 
 

12,035,623.42 
 

10,706,897.35 
 

- 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 13 

 
518,087.36 

 
597,367.56 

 
829,783.64 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 
 

2,655,279.06 
 

1,712,148.29 
 

3,110,177.60 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6 

 
14,255,417.80 

 
6,515,497.59 

 
4,008,941.86 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
  

168,272,765.02 
 

158,086,603.61 
 

141,806,016.06 
รวมสินทรัพย ์

  
1,216,164,152.34 

 
1,331,939,403.17 

 
1,044,632,694.51 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

            หน่วย : บาท 

        หมาย
เหต ุ

  2564 
 

2563 
 

2562 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

หนี้สินหมุนเวียน 
      

 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 15 

 
215,711,772.11 

 
439,533,706.39  

 
179,117,609.66  

  หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 9.2 
 

238,799.86 
 

9,966,459.82  
 

24,763,321.11  
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  
     

    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 16 
 

3,831,522.90 
 

8,970,628.21 
 

8,579,448.68 
  หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6, 17 

 
3,167,490.30 

 
3,848,646.33 

 
- 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
  

- 
 

2,867,469.88 
 

- 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
222,949,585.17 

 
465,186,910.63 

 
212,460,379.45 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  

 
 

 
 

 
  เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 

  
7,479,923.30 

 
8,312,426.19  

 
 23,400,606.18  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16 
 

- 
 

3,880,907.13  
 

12,907,842.81  
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ 6, 17 

 
10,792,949.42 

 
7,214,374.75  

 
- 

  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสำหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 
 

10,621,253.00 
 

8,203,125.00  
 

15,550,888.00  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
  

28,894,125.72 
 

27,610,833.07  
 

 51,859,336.99  
รวมหนี้สิน 

  
251,843,710.89 

 
492,797,743.70  

 
264,319,716.44  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

 
 

 
 

 
  ทุนเรือนหุ้น 19 

 
 

 
 

 
 

    ทุนจดทะเบียน 
  

 
 

 
 

 
      หุ้นสามัญ 923,999,949 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

หุ้นสามัญ 560,000,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

  
461,999,974.50 

 

 
 

280,000,000.00 

 
 

280,000,000.00 
    ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแลว้ 

  
 

 
 

 
 

      หุ้นสามัญ 615,999,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
หุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

  
307,999,983.00 

 
 

280,000,000.00 

 
 

280,000,000.00 
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

  
370,596,731.62 

 
370,596,731.62  

 
370,596,731.62  

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  

6,430,993.00 
 

6,430,993.00  
 

6,430,993.00  
  กำไรสะสม 

  
 

 
 

 
 

    จัดสรรแล้ว 
  

 
 

 
 

 
      สำรองตามกฎหมาย 

  
36,526,940.00 

 
28,000,000.00 

 
26,706,060.37 

    ยังไม่ได้จัดสรร 
  

242,765,793.83 
 

154,113,934.85  
 

96,579,193.08 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
964,320,441.45 

 
839,141,659.47 

 
839,141,659.47  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

1,216,164,152.34 
 

1,331,939,403.17 
 

1,044,632,694.51 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
สำหรับปีท่ีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

            หน่วย : บาท 

        หมายเหตุ   2564 
 

2563 
 

2562 

        4, 6, 25, 26 
      

รายได้จากการให้บริการ 
  

1,315,252,426.82 
 

1,500,950,102.07  
 

1,216,612,337.22  
ต้นทุนการให้บริการ 

  
(1,039,172,555.51) 

 
(1,267,708,601.60) 

 
(1,003,821,932.65) 

กำไรขั้นต้น 
  

276,079,871.31 
 

233,241,500.47  
 

212,790,404.57  

รายได้อื่น 
  

1,189,786.18 
 

3,119,990.61  
 

3,353,443.42  
ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย 

  
(9,039,397.30) 

 
(9,923,553.10) 

 
(9,936,778.83) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  

(54,229,418.55) 
 

(56,005,104.69) 
 

(57,551,609.68) 
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 

  
214,000,841.64 

 
170,432,833.29  

 
148,655,459.48  

ต้นทุนทางการเงิน 
  

(840,546.64) 
 

(1,044,442.19) 
 

(1,270,921.10) 
กำไรก่อนภาษีเงินได ้

  
213,160,295.00 

 
169,388,391.10  

 
147,384,538.38  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 
 

(42,621,496.09) 
 

(33,897,884.98) 
 

(27,263,331.06) 
กำไรสำหรับป ี

  
170,538,798.91 

 
135,490,506.12 

 
120,121,207.32  

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น: 
  

 
 

 
 

 

รายการทีจ่ะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ 
  

 
 

 
 

 
  เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  
 

 
 

 
 

    กำไรจากการประมาณการ 
  

 
 

 
 

 
      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั - 

สุทธิจากภาษีเงินได้ 

  
 

- 

 
 

9,013,585.60 

 
 
- 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรบัป ี
  

170,538,798.91 
 

144,504,091.72 
 

120,121,207.32 
        

  
 

 
 

 
 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21 
 

0.28 
 

0.22 
 

0.27 
 

จำนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ำหนัก  

  
 

 
 

 
 

ที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้น)  21 
 

615,999,966.00 
 

615,999,966.00 
 

450,400,000.00 

 
กำไรต่อหุ้นปรับลด 

 
21 

  
0.21 

  
0.22 

  
- 

 
จำนวนหุ้นสามัญปรับลด (หุ้น) 

 
21 

  
826,821,591.00 

  
615,999,966.00 

  
- 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
สำหรับปีท่ีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบกระแสเงินสด 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
สำหรับปีท่ีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

            หน่วย : บาท 
      2564 

 
2563 

 
2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:   
      

  กำไรสุทธิสำหรับป ี   
 

170,538,798.91 
 

135,490,506.12 
 

120,121,207.32 
  รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  

จากกจิกรรมดำเนินงาน : 
  

 
     

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย   
 

11,572,214.23 
 

10,343,681.14 
 

3,239,507.29  
    ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้   

 
138,641.28 

 
- 

 
- 

  ผลต่างจากการลดค่าเช่า   -  (1,090,044.08)  - 
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหนา่ยทรัพย์สิน   

 
47,094.34 

 
(1,534.91) 

 
(538.89) 

    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า   
 

- 
 

(1,492.70) 
 

- 
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน   

 
(212,767.73) 

 
(1,296,973.07) 

 
- 

    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน 

 
(530,025.50) 

 
(74,086.54) 

 
(833,424.34) 

    ดอกเบี้ยรับ   
 

(421,992.95) 
 

(1,730,707.14) 
 

(1,878,436.46) 
  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสำหรับผลประโยชน์   

  พนักงาน 
    

2,418,128.00 
  

3,919,219.00  
  

3,433,850.00  
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจา่ย   840,546.64  1,044,442.19  1,270,921.10 
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   

 
42,621,496.09 

 
33,897,884.98  

 
27,263,331.06  

  กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง   
   

 
 

 
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน   

 
227,012,133.31 

 
180,500,894.99 

 
152,108,517.08 

  สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :   
 

 
 

 
 

 
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น   

 
232,069,004.55 

 
(315,847,133.76) 

 
(128,552,263.62) 

    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   
 

113,017,655.36 
 

(238,418,523.85) 
 

35,606,022.63  
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวยีน   

 
(6,324,228.44) 

 
(852,902.70) 

 
- 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   
 

3,232,661.86 
 

(2,506,555.73) 
 

1,871,662.82 
  หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :   

 
 

 
 

 
 

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น   
 

(223,903,793.40) 
 

260,386,055.25  
 

(10,335,180.50) 
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   

 
(9,727,659.96) 

 
(14,796,861.29) 

 
17,934,380.10  

    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน   
 

(832,502.89) 
 

(15,088,179.99) 
 

22,963,457.91  

  เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน   
 

334,543,270.39 
 

(146,623,207.08) 
 

91,596,596.42 
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน   

 
- 

 
- 

 
 (320,000.00) 

    ดอกเบี้ยรับ   
 

294,981.00 
 

2,012,197.45  
 

1,745,462.48  
    จ่ายดอกเบี้ยจา่ย   

 
(840,546.54) 

 
(1,044,442.19) 

 
(1,270,921.10) 

    จ่ายภาษีเงินได้   
 

(57,404,678.81) 
 

(31,885,782.19) 
 

(30,524,270.70) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน   

 
276,593,025.94 

 
(177,541,234.01) 

 
61,226,867.10 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)  

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
สำหรับปีท่ีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 
            หน่วย : บาท 

      2564 
 

2563 
 

2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:   
      

  เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน 
   หมุนเวียน 

  
 

 
80,000,000.00 

 
 

502,130,397.41 

 
 
- 

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน   
 

(270,000,000.00) 
 

(330,000,000.00) 
 

(250,000,000.00) 
  เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร   

 
747.66 

 
20,147.38  

 
16,521.17  

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวร   
 

(398,283.00) 
 

 (8,939,607.39) 
 

 (33,425,291.70) 
  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 
(246,580.00) 

 
 (119,492.00) 

 
 (207,900.00) 

  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึน้)ลดลง   
 

30,578.45 
 

 (500,396.50) 
 

(15,339,392.38) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   
 

(190,613,536.89) 
 

162,591,048.90 
 

(298,956,062.91) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:   
 

 
 

 
 

 
  เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   

 
(9,020,012.44) 

 
 (8,635,756.15) 

 
(14,329,078.90) 

  เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า   
 

(3,205,375.91) 
 

 (2,937,356.81) 
 

- 
  รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน   

 
- 

 
- 

 
392,740,000.00  

  ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุน้เพิ่มทุน   
 

- 
 

- 
 

 (12,143,268.38) 
  เงินปันผลจ่าย   

 
(45,360,016.93) 

 
(85,675,410.32) 

 
 (79,628,950.19) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   
 

(57,585,405.28) 
 

(97,248,523.28) 
 

286,638,702.53  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ   
 

28,394,083.77 
 

(112,198,708.39) 
 

 48,909,506.72  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นป ี   

 
110,849,519.51 

 
223,048,227.90 

 
174,138,721.18  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี   
 

139,243,603.28 
 

110,849,519.51 
 

223,048,227.90 

          
     

 
การเปดิเผยข้อมูลเกีย่วกับกระแสเงินสดเพิ่มเตมิ   

     
 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด   
     

 

  เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น   
 

81,859.12 
 

30,041.48 
 

- 
  ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจากการกอ่หนี้ระยะยาว   

 
- 

 
- 

 
40,000,000.00 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า   
 

7,759,250.41 
 

15,393,746.99 
 

- 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตาม 
   สัญญาเช่า 

  
 

 
- 

 
 

(301,832.32) 

 
 
- 

 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลีย่นแปลง 
   เง่ือนไขของสัญญาเช่า 

   
(1,656,455.86) 

  
- 

  
- 

 จ่ายหุ้นปันผล   27,999,983.00  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย  

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่ เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู ้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสิ นทรัพย์และหนี้สิน
นั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกใน
งวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต  
 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมแ่ละแนวปฏิบตัิทางการบัญชี  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริม่มีผลบังคับใช้ในปปีัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2564 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้น
ชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคญัต่อ
งบการเงินเม่ือนำมาถือปฏิบัติ  

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขาย
แสดงตามมูลค่าที ่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที ่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายไดจ้ากการให้บริการซ่อมแซมและการให้บริการทั่วไปจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ จะถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเมื่อวัดผลของงานที่ทำได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งคำนวณตาม
อัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงวันสิ้นงวดกับการประมาณการต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับผลสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุน
นั้นคืน และกิจการจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุน
ทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน 

ดอกเบี้ยรับ 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทาง
การเงิน (สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดขึ้น  

จำนวนเงินรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกิจการผู้รับงานก่อสร้างที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต  

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์
คงค้าง 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินค่า
งวดที่เรียกชำระตามสัญญาแต่ยังไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา 

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คำนวณจาก
ราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้ 

ประเภท จำนวนป ี

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

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ได้
บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสญัญา
เช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 
บริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ 
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลา
ตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว 
เป็นต้น 
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บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดง
สิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่า
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรบัรู้
เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่า
เร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของ
สัญญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการใช้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

ประเภท จำนวนป ี

อาคาร 5 
ยานพาหนะ  3 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่า
ผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น  

 

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หาก
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการ
จ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผล บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงิน
ตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
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กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯ 
บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และคา่ตดัจำหน่าย 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายตัดเป็นค่าใช้จ่าย
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใชส่ินทรพัย์ทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจำนวน
เงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และห นี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
นั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ 

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กำหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุน
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัทฯ เงินจ่าย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุกา รทำงานของพนักงาน 
โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทฯตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่
เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อข้อสมมติที ่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี ่ยนแปลง บริษัทฯรับรู ้ผลกำไ รขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

ประมาณการหน้ีสิน 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจา่ยชำระภาระผูกพนัและ
สามารถประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะ
ได้รับคืนอย่างแน่นอน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันที่ให้สิทธิแก่บุคคลอื่น อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่กำหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและ
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

เครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการ
บัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทาง การเงิน 
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย  

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น  
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สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรแล ะ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึง
บริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่
ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทาง
การเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้  ผลกำไรและขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการ
คำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้  ค่าตัด
จำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอน
สิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการ
โอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมี
การสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกำหนด
ที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและ
รับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต  แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื ่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแตล่ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
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ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 
 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วใน
ระหว่างปี 

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับ
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติ
ว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความ
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สำคัญมีดังนี้ 

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ บริษัท
จะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่น
ในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น 

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่
ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับ รู้
รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน  

- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ 

- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับ
การปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน 

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่
ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด 

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึง
ผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น  
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ประมาณการต้นทุนบริการ 

บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวนและ
มูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอและทุกคราวที่
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ 

สำรองเผ่ือผลขาดทุนสำหรับโครงการ 

บริษัทฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดต้ัง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการรับเหมาติดต้ังหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุน
สำหรับโครงการรับเหมาติดต้ังเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดย
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่าย
บริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี ) และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อ
บ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์ นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ
หรือคำตัดสินของศาลที่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น  

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจ
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตรา
คิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการ
ดำเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึง
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โ ดยประมาณการกระแสเงินสด
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 
 
สัญญาเช่า 

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

 ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะ
ใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิด
สิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯ จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่
หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก 

 การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงาน เป็นต้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้  
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลคา่ที่
คาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต 
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6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคล
หรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานรวมถึงกิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็น
บุคคลเดียวกัน 

รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาด
รองรับ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

รายการระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลที่เกีย่วข้องกัน   
สินทรัพย์สิทธิการใช้   

ค่าเส่ือมราคา 1,627,777.20 2,041,891.12 
ดอกเบี้ยจา่ย 262,392.51 163,679.66 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ 

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้:  

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำจ่าย 540,000.00 540,000.00 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน 11,741,174.63 10,209,455.68 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 9,907,202.70 8,473,091.24 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,098,000.00 22,471,400.00 

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 1,103,417.00 1,436,210.00 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 23,201,417.00 23,907,610.00 

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

เงินสดในมือ 46,929.00 50,000.00 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 139,189,994.99 110,752,905.88 

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 6,679.29 34,613.63 

เช็คที่ถึงกำหนดรับชำระ - 12,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 139,243,603.28 110,849,519.51 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ลูกหนี้การค้า 234,802,494.39 453,657,209.69 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (138,641.28) - 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 234,663,853.11 453,657,209.69 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน   
ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้าค่าสินค้าและบริการ 9,615,038.64 5,203,759.88 

ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้าอื่น 986,829.26 1,121,267.79 

ลูกหนี้กรมสรรพากร - 14,081,227.60 

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 5,981,303.95 9,945,081.92 

อื่นๆ 1,715,975.45 1,035,087.41 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 18,299,147.30 31,386,424.60 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 252,963,000.41 485,043,634.29 
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ลูกหนี้การค้า   
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 43,371,630.14 337,667,239.65 

เกินกำหนดชำระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 112,083,170.40 35,925,882.54 

3 - 6 เดือน 77,073,358.19 79,472,912.50 

6 - 12 เดือน 909,812.98 591,175.00 

มากกว่า 12 เดือน 1,364,522.68 - 

รวมลูกหนี้การค้า 234,802,494.39 453,657,209.69 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

9.1    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

รายไดบ้ริการรบัรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน 1,115,703,136.92 1,327,514,487.98 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา   
มูลค่าตามสัญญา 3,089,828,524.73 3,446,424,083.54 

การรับรู้รายได้ของงานที่ทำเสร็จจนถึงปจัจุบัน 2,259,613,673.62 2,549,958,244.89 

หัก จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลกูค้า (1,900,568,087.58) (2,065,828,860.27) 

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 359,045,586.04 484,129,384.62 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานและอื่นๆ 32,999,448.96 14,609,077.30 

รวมสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 392,045,035.00 498,738,461.92 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาไม่หมุนเวยีน   

ลูกหนี้เงินประกันผลงานและอื่นๆ (7,177,131.14) (852,902.70) 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน 384,867,903.86 497,885,559.22 
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9.2    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 8,217,768.67 537,467,998.80 

จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลกูค้า 7,872,928.20 520,722,441.49 
หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราสว่นของงานที่ทำเสร็จ 

จนถึงปัจจุบัน (7,718,128.34) (510,834,981.67) 

รายได้รับล่วงหน้า 154,799.86 9,887,459.82 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ 84,000.00 79,000.00 

รวม 238,799.86 9,966,459.82 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 2564 2563 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 2 ราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ระดับ 2 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ - ราคาทุน 270,212,767.73 270,212,767.73 80,000,000.00 80,000,000.00 
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 
              จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 604,112.04 - 74,086.54 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สทุธ ิ 270,212,767.73 270,816,879.77 80,000,000.00 80,074,086.54 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดังนี ้

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 80,074,086.54 250,833,424.34 

ซ้ือเงินลงทุนระหว่างป ี 270,000,000.00 330,000,000.00 

ขายเงินลงทุนในระหว่างป ี (80,000,000.00) (502,130,397.41) 

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเข้ากำไรขาดทุน 212,767.73 1,296,973.07 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรม 530,025.50 74,086.54 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 270,816,879.77 80,074,086.54 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

   อุปกรณ์และ   อุปกรณ์  

 ที่ดิน อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างติดต้ัง รวม 

ราคาทุน:        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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 

บวก ซ้ือระหวา่งปี - 170,394.00 217,411.67 92,336.45 - - 480,142.12 

โอนและรับโอนระหว่างป ี - - 52,380.00 - - (52,380.00) - 

หัก ตัดจำหน่ายระหว่างป ี - - (307,406.52) (57,880.00) - (12,100.00) (377,386.52) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 35,375,719.00 44,634,517.77 13,347,717.35 3,870,396.08 3,480,385.11 194,393.20 100,903,128.51 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 4,118,461.64 5,061,762.73 1,845,044.96 3,480,380.10 - 14,505,649.43 
บวก ค่าเส่ือมราคาสำหรับป ี - 3,409,871.99 2,307,508.58 754,904.98 - - 6,472,285.55 

หัก ตัดจำหน่ายระหว่างป ี - - (271,666.52) (57,878.00) - - (329,544.52) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 7,528,333.63 7,097,604.79 2,542,071.94 3,480,380.10 - 20,648,390.46 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 35,375,719.00 37,106,184.14 6,250,112.56 1,328,324.14 5.01 194,393.20 80,254,738.05 



 

162 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)  

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 6.47 ล้านบาท และ 5.61 ล้านบาท ตามลำดับ รวมอยู่ใน
กำไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำนวน 5.90 ล้าน
บาท และ 5.44 ล้านบาท ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจำนองไว้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็น
การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 16) และหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 10,209,455.68 4,825,858.35 15,035,314.03 

บวก ซ้ือระหวา่งปี 3,188,174.81 4,571,075.60 7,759,250.41 

หัก การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่า (1,656,455.86) - (1,656,455.86) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 11,741,174.63 9,396,933.95 21,138,108.58 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,041,891.12 2,286,525.56 4,328,416.68 

บวก ค่าเส่ือมราคาสำหรับป ี 1,627,777.20 3,146,291.28 4,774,068.48 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,669,668.32 5,432,816.84 9,102,485.16 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 8,167,564.56 2,539,332.79 10,706,897.35 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 8,071,506.31 3,964,117.11 12,035,623.42 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 4.77 ล้านบาท และ 4.39 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ใน
กำไรขาดทุน 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2564 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2564 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     

ราคาทุน 1,775,292.00 246,580.00 - 2,021,872.00 

ค่าตัดจำหน่ายสะสม (1,177,924.44) (325,860.20) - (1,503,784.64) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 597,367.56   518,087.36 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 0.33 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ใน
กำไรขาดทุน 

14. สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้: 

 หน่วย : บาท 

 ณ วันที ่ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ณ วันที ่

 
1 มกราคม 2564 กำไรขาดทุน 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 27,728.26 27,728.26 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเส่ือมราคา) 71,523.29 313,738.51 385,261.80 

ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี - 118,038.40 118,038.40 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีน    

        สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,640,625.00 483,625.60 2,124,250.60 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,712,148.29 943,130.77 2,655,279.06 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 213,160,295.00 169,388,391.10 

อัตราภาษ ี 20% 20% 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันตามอัตราภาษี 42,632,059.00 33,877,678.22 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จา่ยตามประมวลรัษฏากร 86,846.94 131,173.42 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่มขึ้นจากรายจา่ยที่จา่ยจริง (97,409.85) (110,966.66) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 42,621,496.09 33,897,884.98 

อัตราภาษทีี่แท้จรงิ 20.00% 20.01% 

บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

เจ้าหนี้การค้า 122,822,699.83 355,554,524.90 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน   
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 111,900.60 30,041.48 

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย 35,647,911.39 30,004,040.39 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,099,070.67 2,189,521.73 

ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 7,597,410.41 2,361,107.48 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 13,338,283.99 26,640,898.09 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 18,891,367.96 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 13,668,638.82 22,393,237.96 

อื่นๆ 1,534,488.44 360,334.36 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 92,889,072.28 83,979,181.49 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้หมุนเวียนอ่ืน 215,711,772.11 439,533,706.39 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,831,522.90 12,851,535.34 
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี (3,831,522.90) (8,970,628.21) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ - 3,880,907.13 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 12,851,535.34 21,487,291.49 
จ่ายคืนระหว่างปี (9,020,012.44) (8,635,756.15) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,831,522.90 12,851,535.34 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) ลบอัตรา
ที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระเงินกู้เป็นรายเดือน 60 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยการจด
จำนองที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

 

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ี   
จำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 3,660,400.00 4,255,500.00 

ดอกเบี้ยรอตัดจา่ย (492,909.70) (406,853.67) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินจ่ายชำระตามสญัญา 3,167,490.30 3,848,646.33 

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี   
จำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 11,776,800.00 7,690,000.00 

ดอกเบี้ยรอตัดจา่ย (983,850.58) (475,625.25) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินจ่ายชำระตามสญัญา 10,792,949.42 7,214,374.75 

ราคาสุทธติามบัญชีของสินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่า 12,035,623.42 10,706,897.35 

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและยานพาหนะกับบริษัทอื่นหลายสัญญา โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 1 - 6 ปี (ปี 2563 มีระยะเวลา 1 - 5 ปี) บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอัตราร้อยละ 3.875 - 4.000 ต่อปี (ปี 
2563 อัตราร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี)ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 
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18. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มี
ดังนี้: 

 หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสำหรบั   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 8,203,125.00 15,550,888.00 

ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:   
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,296,724.00 3,458,931.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 121,404.00 460,288.00 

ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
กำไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากร - (3,056,413.00) 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน - (3,201,928.00) 

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (5,008,641.00) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสำหรบั   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,621,253.00 8,203,125.00 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,296,724.00 3,458,931.00 

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 121,404.00 460,288.00 

รวมค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 2,418,128.00 3,919,219.00 
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 
2564 2563 

ต้นทุนบริการ 874,711.00 1,843,600.00 

ต้นทุนในการจัดจำหนา่ยและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,543,417.00 2,075,619.00 

รวมค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 2,418,128.00 3,919,219.00 

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 อัตราร้อยละ/ป ี

 2564 2563 

อัตราคิดลด 1.48 1.48 

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 4.00 4.00 

อัตรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 

 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด 9,558,059.00 11,855,137.00 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 11,885,216.00 9,514,575.00 
อัตราการหมุนเวียน 9,483,112.00 11,451,659.00 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

ภายใน 1 ป ี 517,251.00 
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ป ี 2,300,339.00 
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ป ี 9,659,233.00 
เกินกว่า 10 ป ี 105,424,483.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 11 ปี 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 ราคา  หน่วย : บาท 

 ตามมูลค่า จำนวนหุ้น จำนวนเงิน 

 
(บาท) 2564 2563 2564 2563 

ทุนจดทะเบยีน      

หุ้นสามัญ ณ วันที ่1 มกราคม 0.50 560,000,000.00 560,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 

เพิ่มทุน ครั้งที่ 1 0.50 56,000,000.00 - 28,000,000.00 - 

ลดทุน 0.50 (34.00) - (17.00) - 

เพิ่มทุน ครั้งที่ 2 0.50 307,999,983.00 - 153,999,991.50 - 

หุ้นสามัญ ณ วันที ่31 ธันวาคม 0.50 923,999,949.00 560,000,000.00 461,999,974.50 280,000,000.00 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว      

หุ้นสามัญ ณ วันที ่1 มกราคม 0.50 560,000,000.00 560,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 

หุ้นปันผล 0.50 55,999,966.00 - 27,999,983.00 - 

หุ้นสามัญ ณ วันที ่31 ธันวาคม 0.50 615,999,966.00 560,000,000.00 307,999,983.00 280,000,000.00 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 28.00 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวนไม่เกิน 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัท บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 17.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307,999,983.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
307,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,974.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนจำนวนไม่เกิน 
307,999,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
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20. ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ: ราคาหุ้นละ 2.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทถ้วน) เว้นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วิธีการเสนอขาย: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน 
ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 
2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  ครั้งที่ 1 (INSET-W1) แล้ว จำนวน 
307,087,207 หน่วย 
 

21. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 2564 2563 

กำไรสำหรับป ี 170,538,798.91 135,490,506.12 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้หนัก (หุ้น)   

   จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ ต้นป ี 560,000,000.00 560,000,000.00 

   ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล  55,999,966.00 55,999,966.00 

   จำนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ำหนกั 
      ทีอ่อกจำหนา่ยและชำระแล้ว 615,999,966.00 615,999,966.00 

   จำนวนหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่า 
  มีการแปลงสภาพ  

            ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 210,821,625.00 - 

   จำนวนหุ้นสามัญปรับลด 826,821,591.00 615,999,966.00 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.28 0.22 

กำไรต่อหุ้นปรับลด  0.21 0.22 
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22. สำรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

23. เงินปันผล 

23.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 
73.36 ล้านบาท ดังนี้ 

23.1.1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 
บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

23.1.2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 45.36 ล้านบาท  

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนเรียกชำระกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

23.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 21.28 ล้านบาท 
ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2563  

23.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กำไรสุทธิแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 64.40 ล้านบาท ตามสัดส่วน
ผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูกนำเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย: 

 หน่วย : ล้านบาท 

 
2564 2563 

ซ้ือวัสดุและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 195.01 434.58 

ค่าจ้างติดต้ังเหมาช่วง 796.62 779.81 

ค่าใช้จ่ายและผลประโยชนข์องพนักงานและผู้บริหาร 73.83 79.44 

ค่าเส่ือมราคาและตัดจำหน่าย 11.58 10.34 

ค่าธรรมเนียมวิชาชพี 6.96 7.47 

ค่าเช่าและค่าบริการ 0.95 3.17 
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25. ส่วนงานดำเนินงาน 

บริษัทฯ ดำเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการซ่อมบำรุงและให้บริการอื่นการแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 
ตามส่วนงานธุรกิจสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน งานซ่อมบำรุง  

 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการ รวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้ 179,694,125.49 703,900,733.17 936,009,011.43 623,613,754.81 199,549,289.90 173,435,614.09 1,315,252,426.82 1,500,950,102.07 

ต้นทุน (111,073,380.72) (579,791,335.56) (757,935,400.23) (532,534,443.20) (132,455,155.13) (113,649,278.44) (1,001,463,936.08) (1,225,975,057.20) 

กำไรขั้นต้นของส่วนงาน 68,620,744.77 124,109,397.61 178,073,611.20 91,079,311.61 67,094,134.77 59,786,335.65 313,788,490.74 274,975,044.87 

ต้นทุนอื่นที่ไม่ได้ปันส่วน       (37,708,619.43) (41,733,544.40) 

กำไรขั้นต้น       276,079,871.31 233,241,500.47 

รายได้อื่น       1,189,786.18 3,119,990.61 

ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย       (9,039,397.30) (9,923,553.10) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (54,229,418.55) (56,005,104.69) 

ต้นทุนทางการเงิน       (840,546.64) (1,044,442.19) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       
(42,621,496.09) (33,897,884.98) 

กำไรสำหรับป ี       
170,538,798.91 135,490,506.12 

         

สินทรัพย์ประกอบด้วย :          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ      80,254,738.05 86,294,723.48 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ      12,035,623.42 10,706,897.35 

อื่นๆ       1,123,873,790.87 1,234,937,782.34 

รวมสินทรัพย ์       1,216,164,152.34 1,331,939,403.17 
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26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำงาน) และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ใน
อัตราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยเริ่มจ่ายเงิน
สมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น
จำนวนเงินประมาณ 1.35 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามลำดับ 

27. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพยท์ี่
เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินกู้ยืม
ระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ
จากการให้สินเชื่อ โดยจำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพ ย์
ทางการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ  



 

173 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 139.19 - 0.05 139.24 0.25 
ลูกหนี้การค้าและ 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - - - 252.96 252.96 - 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 37.41 6.42 - - 348.22 392.05 5.31 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ - - 270.82 - - 270.82 - 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - - - 51.38 - 51.38 0.13 - 0.90 

 37.41 6.42 410.01 51.38 601.23 1,106.45  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 215.71 215.71 - 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - - 0.24 0.24 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 7.48 7.48 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 3.83 - - 3.83 3.88 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3.17 10.79 - - - 13.96 3.88 - 4.00 

 3.17 10.79 3.83 - 223.43 241.22  
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 หน่วย : ล้านบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี ดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 110.85 - - 110.85 0.05 - 0.25 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - - - - 485.04 485.04 - 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - - 498.74 498.74 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ - - 80.07 - - 80.07 - 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - - - 51.41 - 51.41 0.20 - 1.40 

 - - 190.92 51.41 983.78 1,226.11  

หนี้สินทางการเงิน        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 439.53 439.53 - 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - - 9.97 9.97 - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 8.31 8.31 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 8.97 3.88 - 12.85 3.88 - 4.50 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3.85 7.21 - - - 11.06 4.00 - 4.50 

 3.85 7.21 8.97 3.88 457.81 481.72  

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในสกุลเงินของท้องถิ่น
นั้น 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอต่อการ
ใช้ในการดำเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงิน
กู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจำหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 139,243,603.28 139,243,603.28 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - สุทธิ - 252,963,000.41 252,963,000.41 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 392,045,035.00 392,045,035.00 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ 270,816,879.77 - 270,816,879.77 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - 51,376,488.19 51,376,488.19 

 270,816,879.77 835,628,126.88 1,106,445,006.65 

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น - 215,711,772.11 215,711,772.11 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 238,799.86 238,799.86 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - 7,479,923.30 7,479,923.30 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 3,831,522.90 3,831,522.90 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 13,960,439.72 13,960,439.72 

 - 241,222,457.89 241,222,457.89 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจำหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 110,849,519.51 110,849,519.51 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 485,043,634.29 485,043,634.29 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - 498,738,461.92 498,738,461.92 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธ ิ 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    
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น - 439,533,706.39 439,533,706.39 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - 9,966,459.82 9,966,459.82 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - 8,312,426.19 8,312,426.19 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 12,851,535.34 12,851,535.34 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 11,063,021.08 11,063,021.08 

 - 481,727,148.82 481,727,148.82 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน   

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สทุธ ิ   

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 270,816,879.77 80,074,086.54 

การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการส่วนทุนของบริษัทคือ เพื่อดำรงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นผู้บริหารได้มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและ
การบริหารเงินทุนเพื่อการดำรงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม 

 
28. คดีความฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจ้างทำของและเรียกค่าเสียหายโดยมีทุนทรัพย์รวม
จำนวน 6.92 ล้านบาท ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายชำระเงินจำนวน 0.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่บริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องและเชื่อมั่นว่าผลเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่าประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน 

29. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการ จำนวน 3.25 ล้านบาท และ 
2.02 ล้านบาท ตามลำดับ 

29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,131.00 ล้านบาท และ 356.00 ล้าน
บาท ตามลำดับ ซ่ึงวงเงินดังกล่าว ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 11) และสินทรัพย์
ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

29.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ จำนวนเงิน 
116.49 ล้านบาท และ 97.15 ล้านบาท ตามลำดับ  

29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จำนวน 0.05 ล้านบาท 

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 104.72 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น 
โดยกำหนดรายชื ่อผู้ถือหุ้นที ่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที ่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที ่ 19 
พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 



 
 
  

การรับรอง 

ความถูกต้องของข้อมูล 

 

ส่วนที่: 4 
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนท่ัวไปอย่างโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลโดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานรายงานทางการเงิน  ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญอันได้ปรากฏในรา ยงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับน้ี 
 

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระคือ บริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังน้ันจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนท่ัวไป โดยในการ
ตรวจสอบน้ัน ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) 
ประธานกรรมการบริษัท 

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต) 
กรรมการผู้จัดการ 
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เอกสารแนบ 
 
เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี เลขานุการบริษัท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   
 

- รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท   
ได้แสดงรายละเอียดในรายงานแบบ 56-1 One Report หัวข้อรายละเอียดเกีย่วกับกรรมการและผู้บริหาร หนา้ที่ 12-22 
 

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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1. บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) C/ID/AC D/MD D D ID/AC ID/AC D D M M M 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง            

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

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

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

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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)  
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6. บจก. บโีอที ลีส (ประเทศไทย) - - - D - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

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

14. บมจ. สินมั่นคงประกันภยั - - - - - ID/AC - - - - - 

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

16. บจก. เชียงใหม่คอนโดมิเนี่ยม    C        

17. บจก. บีทีเอมยู ลิสซ่ิง จำกัด (ประเทศไทย)    D        

 

หมายเหตุ :   C- ประธานกรรมการ  D-กรรมการ  ID-กรรมการอิสระ      
AC-กรรมการตรวจสอบ MD-กรรมการผู้จัดการ  M-ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ ย่อย  

 - ไม่มี- 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

- บริษัทฯ ได้ว่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยหัวหน้าทีม

ตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วฒุิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้ 

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท   

ช่ือ-สกุล นางสาวผสุวดี บุบผา อายุ 30 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัต ิการอบรมที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

ปี 

2562 ถึงปัจจุบัน 

2558 – 2562 

2556 – 2558 

2555 - 2556 

ตำแหน่ง 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

บริษัท รีซอร์ส ฟุล จำกัด 

บริษัท บัญชีกิจ พี แอนด์ เอส คอนโซลิ
เดช่ัน จำกัด 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำป ีตามแนวความเส่ียง (Risk Based Audit) ด้วยวธิีการประเมินความเส่ียงที่เหมาะสม โดยฝ่ายจัดการ

และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการนำเสนอผลการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ำเสมอ 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน รวมทั้งปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ติดตามผลการแก้ไขจากขอ้สังเกตที่ตรวจพบและขอ้เสนอแนะที่ใหแ้ก่ฝ่ายงานนัน้ๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน 
5. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด และนางสาวผสุวด ีบุบผา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม

เพียงพอต่อการปฏิบัตหิน้าที่ดังกล่าว มคีวามเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี  
 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   



182 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)  

เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

                  (ไม่มี)  

- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  

 
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ลำดับ รายการ กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

1 ที่ดิน : โฉนดเลขที่ 222867-9  
รวม 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรยี์ อำเภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่  
(ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ) 

บริษัทฯ  ติดจำนองกับสถาบัน
การเงิน รวมมูลจำนอง 

200 ล้านบาท 

35.38 

2 อาคาร : สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนด 
เลขที่ 222867-9 เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ (สำนักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ) 

บริษัทฯ 37.10 

3 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทฯ  7.77 
 รวม   80.25 

 

2) สัญญาเช่าพื้นที่และอาคาร 

คู่สัญญา ผู้เช่า      :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่า :  นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ที่เช่า เลขที่ 73,75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 300 ตารางวา 

วัตถุประสงค์ เป็นสำนักงานสาขาของบริษัทฯ   

อายุสัญญา อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 

อัตราค่าเช่า 180,000 บาทต่อเดือน โดยบริษัทฯ ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

เง่ือนไขอื่นๆ  หากผู้เช่าประสงค์ขอต่อสัญญาต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 60 วันก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ให้เช่าจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่า  
** เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้ให้เช่าตกลงลดอัตราค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า ตกลงคิด
อัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ต่อไปเป็นเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2564)  
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3) สัญญาเช่ารถยนต์ 

คู่สัญญา  ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : บริษัททำธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายที่ 1 

ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ที่เช่า รถยนต์กระบะปิคอัพจำนวน 10 คัน (สัญญา 10 ฉบบั)  

วัตถุประสงค์ เช่ารถยนต์เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วันที่ทำสัญญา เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 8 พฤษภาคม 2565  

อายุสัญญา ระยะเวลา 36 เดือน 

คู่สัญญา  ผู้เช่า : บริษัทฯ 
ผู้ให้เช่า : บริษัททำธุรกิจให้เช่ารถยนต์รายที่ 2 

ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ที่เช่า รถยนต์กระบะปิคอัพจำนวน 8 คัน (สัญญา 2 ฉบับ) 

วัตถุประสงค์ เช่ารถยนต์เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วันที่ทำสัญญา เดือนมกราคม 2564 ถึง มกราคม 2568 

อายุสัญญา ระยะเวลา 48 เดือน 

 
4) สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 3 ราย ดังนี้ 
 

4.1 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ รายที่ 1 
 

1) เงินกู้ยืมระยะยาว 

วงเงิน/วัตถุประสงค์ 
 

วงเงิน 40 ล้านบาท  
เพื่อใช้ในการซ้ือที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

วันทำสัญญา 14 กันยายน 2561 

ระยะเวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกใช้วงเงินสินเชื่อครั้งแรก  

อัตราดอกเบี้ย MLR -2.65% ต่อปี 

หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - ที่ดินโฉนดเลขที่ 222867-9 จำนวน 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย ์อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มูลจำนอง 
40 ล้านบาท  

เง่ือนไขที่สำคัญ - ตลอดระยะเวลาที ่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู ้รับสินเชื ่อจะไม่ก่อภาระหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อ 

- ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ชำระหนี้ให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกันไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม จนกว่าจะชำระหนี้ให้ผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว 

- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู้รับสินเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ดำรงสัดส่วนการ
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็นผู้บริหารหลัก และ/หรือ
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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2) เงินกู้ยืมระยะสั้น 

วงเงิน/วัตถุประสงค์ 
 

วงเงินกู้ที่ 1: 120 ล้านบาท  วงเงิน P/N Pre-Finance 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ Supplier ในโครงการ 
วงเงินกู้ที่ 2: 100 ล้านบาท  วงเงิน P/N Post-Finance 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระบุเป็นรายโครงการ ตามสัญญาจ้าง 

วันทำสัญญา 12 พฤษภาคม 2564 

อัตราดอกเบี้ย 0.1 % ของวงเงินที่เบิกใช้ 

หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ที่ดินโฉนดเลขที่ 222867-9 จำนวน 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่
รวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ  

เง่ือนไขที่สำคัญ - ก่อนการเบกิวงเงิน จะต้องประเมินหลักทรัพย์ และใช้ได้เฉพาะโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน  
300 ล้านบาท และมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี 

- วงเงิน  P/N Pre-Finance และ P/N Post-Finance จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธกิาร

รับเงิน ( จดรายโครงการ โดยต้องไม่มีการจดทะเบียนกบัสถาบันการเงินอื่นมากอ่น ) และโอน

สิทธิหรือมอบอำนาจการรับเงินรายโครงการ 

- วงเงิน  P/N Pre-Finance และ P/N Post-Finance จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบัญชีเงิน

ฝาก ที่ใช้เป็นบัญชีหมุนเวียนค่างานรายโครงการ วงเงิน 220 ล้านบาท  

 

3) วงเงินหนังสือค้ำประกัน  

วงเงิน/วัตถุประสงค์ 
 

วงเงิน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงินย่อยคือ 
1) เพื่อค้ำประกันการประกวดราคา ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค้ำประกันผลงานของ

บริษัทฯ ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 70 ล้านบาท และ 
2) เพื่อค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า และค้ำประกันการชำระราคาสินค้าของบริษัทฯ ในโครงการ

รับเหมาก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท 
วันทำสัญญา 28 พฤษภาคม 2562 

ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 1.00 – 1.20 ต่อปี 

หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - ที่ดินโฉนดเลขที่ 222867-9 จำนวน 3 โฉนด ตำบลอนุสาวรีย ์อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่รวม 0-1-05.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยจด
จำนองลำดับสอง รวมมูลจำนองทั้งหมด 200 ล้านบาท 

- จดทะเบียนสิทธิในเงินฝากจากบัญชีเงินฝากภายในวงเงิน 6 ล้านบาท  
เง่ือนไขที่สำคัญ - ผู้รับสินเชื่อจะไม่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ และนำทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมด หรือบางส่วนที่มีใน

ปัจจุบัน หรือในอนาคตไปเป็นหลักประกันให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้
สินเชื่อ 

- ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ชำระหนี้ให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ให้หลักประกันไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม จนกว่าจะชำระหนี้ให้ผู้ให้สินเชื่อครบถ้วนแล้ว 

- ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ตามสัญญา ผู้รับสินเชื่อตกลงให้บุคคลตระกูลพุกกะณะสุต ดำรงสัดส่วนการ
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด และให้นายศักดิ์บวร เป็นผู้บริหารหลัก และ/หรือ
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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4.2 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ รายที่ 2 
ประเภทเงินกู้/วัตถุประสงค์ 
 

เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ วงเงิน 216 ล้านบาท แบ่งเป็น 
- วงเงินเบิกเกินบัญชี        16 ล้านบาท 
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน   150 ล้านบาท 
- วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน     50 ล้านบาท 

วันทำสัญญา 16 มิถุนายน 2560 
อัตราดอกเบี้ย วงเงินเบิกเกินบัญชี       : อัตรา MOR 

วงเงินหนังสือค้ำประกัน  : อัตรา 1.5% - 2.25% ต่อปี 
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน    : อัตรา MLR       

หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - เงินฝากประจำของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินต้นสูงสุดที ่ตกลงใช้เป ็นหลักประกัน จำนวน  
50 ล้านบาท ทั้งนี้ยอดเงินในบัญชีดังกล่าวทุกขณะจะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่เบิกใช้ในแต่ละครั้ง 

เง่ือนไขที่สำคัญ เหตุให้ผิดนัดชำระหนี้เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องสัดส่วนของผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือคณะผู้บริหารของผู้กู้ 

4.3 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ รายที่ 3 
ประเภทเงินกู้/วัตถุประสงค์ 
 

เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ วงเงิน  555 ล้านบาท แบ่งเป็น 
- วงเงินเบิกเกินบัญชี   5 ล้านบาท 
- วงเงิน P/N + D.L/C + L/C + T/R + Import Financing (ทั่วไป)   100 ล้านบาท 
- วงเงิน P/N + D.L/C + L/C + T/R + Import Financing (โครงการ)   250 ล้านบาท 
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน   150 ล้านบาท 
- วงเงิน Forward Contract   50 ล้านบาท 

วันทำสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2564 
อัตราดอกเบี้ย วงเงินเบิกเกินบัญชี     : อัตรา MOR 

วงเงิน P/N + D.L/C + L/C + T/R + Import Financing  : อัตรา MMR 
วงเงินหนังสือค้ำประกัน : อัตรา 0.9% - 1.20% ต่อปี 

หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน - ในแต่ละวงเงินสินเช่ือ ต้องมีเงินฝากค้ำประกัน 30% โดยสามารถทยอยฝากและไถ่ถอน ได้ตาม
ภาระหนี้ที่มีกับธนาคาร ยกเว้น วงเงิน Forward Contract   ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

เง่ือนไขที่สำคัญ - กรณีใช้วงเงิน เพื่อดำเนินการแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้เบิกก่อนได้ และ โอนสิทธิมอบอำนาจรบัเงิน 
ให้โอนไปยัง วงเงิน P/N + D.L/C + L/C + T/R + Import Financing (โครงการ)  และการเบิก 
P/N ใช้เอกสารประกอบเช่น INV / REC ย้อนหลังเบิกได้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ใช้วงเงิน 

- การใช้วงเงิน ให้แสดงสัญญาจ้างที่มีการลงนามให้ธนาคารพิจารณาก่อน และโอนสิทธิหรือมอบ
อำนาจให้ธนาคาร ใช้กับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยใช้เอกสารประกอบการเบกิ 
สามารถเบิกได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการ เอกสารสามารถย้อนหลังเบิกได้ไม่เกิน 90 วัน 
นับแต่วันที่ใช้วงเงิน โดยมูลค่าของงานที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคารเป็น
ผู้พิจารณา 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 

ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ  
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
https://infraset.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/ 

 
เอกสารแนบ 6 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

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

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการ
ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งคำนึงถึงประโยนช์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายรวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และความรับผิดชอบ ในรอบปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั ้งมี
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
 

1. สอบทานรายการทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมี

ผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำไตร
มาสและประจำปี 2564 ทั้งงบการเงินรวมของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญการ
ประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินโดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยอย่างเพียงพอ
และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

https://infraset.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/


187 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของ  บมจ. อินฟราเซท  
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการ
ตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
 

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - Enterprise Risk Management) ทั้งนี ้ ไม่พบข้อบกพร่องที ่เป็นสาระสำคัญมีการดูแลรักษาทรัพย์ส ินที่
เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า บริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิ
พงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธ
พงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
10837 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเห็นว่า 

• มีมาตรฐานในการทำงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอยา่งดีตลอดมา 
• ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบญัชีท่ีออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน 
• ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีการ

ปรับค่าบริการสูงขึ้นกว่าอัตราของปี 2563 ประมาณร้อยละ 3.45 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะสมเหตผุล 
• สำนักงานสอบบัญชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับ

บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทโดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

 

5. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายวา่
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรือ่ง
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การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข

เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นประจำาทุกปี โดยการ

ประเมินตนเองตามแนวทางของ ก.ล.ต. ตลท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร 
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกันโดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที ่ได ้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู ้บร ิหารและ
กรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ 
อย่างมืออาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล บริษัทมีการ
รายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
  

(นายศรัณย์ สุภคัศรณัย์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความพิถึพิถันกับการสรร
หาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการ
กำหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร 
จำนวน 1 ท่าน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

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

 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั ้งเพื ่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้ 

 

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และ
พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้
ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขอ
อนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท 
 

2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางที่บริษัทกำหนด  
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3. กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี, 
การกำหนดโบนัสประจำปี 2563 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2564 ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของ
บริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 
 

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อให้กฎบัตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษัทจดทะเบียนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 

5. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนนิ
กิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 
2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. 2564 – 31 ม.ค. 2565 (ระยะเวลา 3 เดือน) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 

6. ดำเนินการให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2564 ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมกีาร
ประเมินตนเองแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82 และแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เหมาะสมตามเกณฑ์ที่
กำหนด ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถืึงประโยชน์สูงสุดของผู้้ ้ถืือหุ้น และผู้้ ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น
สำคัญ อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบที่กำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
  

(นางสาวลลติา หงษ์รัตนวงศ์) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ 
ได้กำหนดไว้ตลอดจนปฏิบัติงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการ
พิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทำให้บริษัทฯ สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้
รายงานผลการประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง
และสม่ำเสมอซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงโครงสร้าง

การบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

2. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท 
รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

 

3. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

4. คณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานและผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้
ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 

  
 

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 7 
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรรมการชุดย่อย 
 

- บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตราจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกำกับดูแลกจิการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.infraset.co.th 

http://www.infraset/


 

 
 
 
 
 

 

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์  
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