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บทท่ี 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยอีย่างรวดเร็วท า ใหทุ้กภาคอุตสาหกรรมต้องปรบัตวั
เพื่อใหส้ามารถรกัษาความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดได ้รวมทัง้เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) ถอืเป็นเทคโนโลยทีี่
เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดจิทิลั (Digital Transformation) และเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิดจิทิลัในประเทศไทย  

บรษิทั แกรนด์ไลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (บรษิทั) มคีวามมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารโครงสรา้งสาธารณูปโภค
ระดบัประเทศดว้ยประสบการณ์และความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบเมอืงอจัฉรยิะ   
(Smart City) ระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม รวมทัง้ระบบอาณัตสิญัญาณรถไฟ ภายใต้การด าเนินงานของ 3 หน่วยธุรกจิหลกั 
ประกอบดว้ย หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ โดยผลประกอบการของ
บรษิทัในปี 2563 มรีายไดร้วม 520.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 33.27 ลา้นบาท หรอื 6.82% ซึง่มรีายไดห้ลกัมาจาก
การขายโดยส่วนใหญ่เป็นงานโครงการดา้นบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภค ส าหรบัดา้นต้นทุนเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 29.80 
ล้านบาท หรอื 6.47% มาจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนขายซึ่งสมัพนัธ์กบัรายไดจ้ากการขายที่เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญั ท าใหใ้นปี 
2563 บรษิทัมกี าไรสุทธอิยู่ที ่22.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 1.86 ลา้นบาท หรอื 9.04% ซึง่ถอืว่าบรษิทัมกีารเตบิโต
แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ปัจจุบนังานโครงการทีอ่ยู่ในการบรหิารจดัการของบรษิทัจ านวน 11 โครงการ มมีูลค่าตามสญัญารวม 1,094.19 ล้านบาท 
แบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.81 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 9 
โครงการ ประกอบดว้ยโครงการทีม่ผีลการด าเนินการมากกว่า 50% จ านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 625.74 ล้านบาท และน้อย
กว่า 50% จ านวน 3 โครงการ มลูค่ารวม 466.64 ลา้นบาท  

ในปี 2564 บรษิทัมแีผนเตบิโตในอตัรา 45% โดยมรีายไดจ้าก 3 ธุรกจิหลกั จ านวน 745.64 ล้านบาท จากนัน้จะเตบิโต
อย่างต่อเนื่องในอตัรา 10% ต่อปี (ปี 2565F - 2568F) เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคต บรษิทัไดศ้กึษาแผนงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าปัจจุบนัภาครฐัจะมโีครงการเปิดประมลูเกีย่วกบัโครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคทัง้
ในระดบัเมอืง และระดบัประเทศ โดยประมาณการภาพรวมมลูค่าตลาดในงานโครงการทีม่ลีกัษณะสอดคล้องกบัธุรกจิของบรษิทั
จ านวน 9,200 ลา้นบาท เช่น โครงการพฒันาเมอืงใหเ้ป็น Smart City โครงการบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะ โครงการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

1.1 โอกาสและกลยุทธห์ลกัท่ีใช้  
จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดบัประเทศผ่านการพฒันาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก” และการทีภ่าครฐัมคีวามจ าเป็นในการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารในประเทศไปสู่ระบบ 5G เพื่อใหม้ี
ความทดัเทยีมกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน จงึเป็นผลท าใหผ้ลิตภณัฑ์ทางด้าน IoT (Internet of Things) เป็นทีน่ิยมมากขึ้น และใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กม็แีนวโน้มในการน าเทคโนโลยดีจิทิลัดงักล่าวมาปรบัใชก้บัการผลติและด าเนินธุรกจิเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

รวมทัง้จากการศึกษาแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ประกอบด้วย         
1.) หน่วยงานองค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่/ส่วนต าบล 2.) หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 3.) หน่วยงานระดบักระทรวง พบว่ามกีารจดัท า
แผนงบประมาณรายจ่ายเพิม่ขึน้จากปี 2563 ซึง่ส่งผลใหเ้มด็เงนิการลงทุนในภาครฐัดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานของประเทศสูงขึน้
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อย่างมนีัยส าคญั รวมทัง้ยงัเป็นโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัเนื่องจากเป็นลกัษณะงานโครงการที่บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญ อนัจะ
น ามาซึง่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นประสบการณ์ และความสามารถแขง่ขนัดา้นราคา เพราะบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้น
อุปกรณ์เป็นอย่างดี จงึท าให้สามารถบรหิารจดัการด้านต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะท าให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนธุรกจิของบรษิทัทัง้ดา้นผลประกอบการ และความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในดา้นใหบ้รกิารของทัง้ 3 หน่วยธุรกจิหลกั 
 ดา้นลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นงานโครงการ การจะไดร้บัคดัเลอืกจากลูกคา้นัน้จะตอ้งผ่านขัน้ตอน
การเสนองานหรอืประมูลโครงการ ซึ่งในปี 2562 - 2563 ทีผ่่านมาบรษิัทมปีระสบการณ์เขา้ร่วมประมูลโครงการโดยมอีตัราส่วน
การชนะการประมลู หรอื Success Ratio ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนโครงการ 

ท่ีร่วมประกวดราคา 
จ านวนโครงการ 

ท่ีชนะการประกวดราคา 
อตัราส่วนการชนะ 
(Success Ratio) 

2562 11 7 64% 
2563 14 12 86% 

 

ตารางที ่1 : อตัราส่วนการชนะประมลู หรอื Success Ratio 
หมายเหตุ : กรณีของการชนะการประกวดราคานัน้อาจจะมปัีจจยัหลายอย่างทีม่คีวามเสีย่งเกดิขึน้ในระหว่างการประกวดราคา 
อาทเิช่น การวจิารณ์ในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง การยกเลกิการจดัซื้อจดัจา้งหลายครัง้จากการไม่มผีูย้ ื่นเสนอราคาหรอืมผีู้ยื่น
เสนอราคาไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด และการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา เป็นตน้ 
 

โดยการคดัเลอืกของลูกคา้จะพจิารณาจากรายละเอยีดการเสนองาน ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิค ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้น
ประสบการณ์ ดา้นความเชีย่วชาญของทมีงาน และดา้นผลงานทีผ่่านมาของบรษิทั เป็นต้น ดงันัน้บรษิทัจงึต้องก าหนดกลยุทธ์
หลกั เพื่อเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

• เน้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยในการออกแบบ การวางระบบ และการติดตัง้อุปกรณ์
เครือข่าย บริษัทจะคดัเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มคีุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
รวมทัง้ตดิตามเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อการใหบ้รกิารและค าแนะน าทีด่ทีีสุ่ดกบัลูกคา้ 

• มุ่งเน้นการวิจยั การพฒันาผลิตภัณฑ์ และบริหารโครงการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในหน่วยธุรกิจดิจิทัล 
โซลูชัน่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสร้างความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ตลอดจนสามารถแนะน าหรอืบอกต่อกนัในกลุ่มลูกคา้ได ้

• เพิม่โอกาสทางธุรกิจโดยการขึ้นทะเบียนผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่บรษิัทค้นคว้าและพฒันาภายใต้ชื่อ RPRO Water 
Orchestration ใน “บญัชนีวตักรรมไทย” เพื่อใหส่้วนราชการ รฐัวสิาหกจิ สามารถจดัซื้อจดัจา้งโดยเลอืกจากผูข้ายหรอื
ผูใ้หบ้รกิารทีม่รีายชื่อตามบญัชนีวตักรรมไทย ตามนโยบายของภาครฐัทีส่นับสนุนผลงานวจิยัจากความรูข้องคนไทยให้
ไดม้โีอกาสน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พร่หลายและมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัและยกระดบัสู่สากล 

• ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทนเพื่อใหส้อดคล้องกบัทศิทางการเตบิโต และความตอ้งการทีม่มีากขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

• ให้ความส าคัญกับคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และ           
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการภายใต้งบประมาณและ       
กรอบเวลาทีลู่กคา้ก าหนด 
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• เน้นความคล่องตวัในการด าเนินงาน โดยจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกมติ ิซึ่งในปี 2563 
ไดเ้กดิสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ท าใหบ้รษิทัต้องปรบัแผนการด าเนินงานทัง้ในส่วนของ
ส านักงานและพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานของลูกคา้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัคุณภาพงานและระยะเวลาการส่งมอบ 

• สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ คู่คา้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้แสวงหาโอกาสขยายขอบเขตเพิม่ขึน้ทัง้ดา้นการเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  
 

1.2 กลุม่ลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย  
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัเป็นลูกคา้ทัง้ภาครฐัระดบัใหญ่และองค์กรเอกชน ซึ่งรวมถงึองค์กรภาครฐัระดบัทอ้งถิน่ 

และรฐัวสิาหกิจ ที่มคีวามต้องการผลติภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบ Smart City
ระบบบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะ ระบบจดัการสิง่แวดล้อม และระบบอาณตัสิญัญาณรถไฟ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้าน และเพิม่
ประสทิธภิาพในการจดัการระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ 

โดยจากการศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis             
เพื่อพจิารณางานโครงการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาแผนธุรกจิระยะสัน้ 5 ปี (ปี 2564F - 2568F) พบว่า สดัส่วนงานโครงการ
ระหว่างภาครฐัจะเกดิขึน้ประมาณ 89% และงานภาคเอกชนประมาณ 11% (ค านวณจากงานโครงการทีค่าดว่าจะเขา้ประมูล ซึ่ง
มไิด้พจิารณาแยกเป็นรายปี) ซึ่งการเติบโตของบรษิัทจะเติบโตจากหน่วยธุรกิจดจิทิลั โซลูชัน่เป็นหลกั เนื่องจากมโีอกาสจาก
สถานการณ์การตื่นตวักบัเทคโนโลยตีามนโยบายของภาครฐัและภาคเอกชน ที่มคีวามต้องการพฒันาและยกระดบัโครงสรา้ง
ระบบสาธารณูปโภคใหม้คีวามทนัสมยั (Smart Utilities) ซึ่งสอดคล้องกบัการแบ่งสดัส่วนรายได้ของหน่วยธุรกิจ ประกอบดว้ย 
หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ มสีดัส่วนรายไดเ้ป็น 45%, 35% และ 
20% ตามล าดบั 

1.3 ความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของธรุกิจ  
บรษิทัมฐีานลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในภาครฐัจากการร่วมงานมาอย่างยาวนานกว่า 11 ปี จงึท าใหม้ผีลงานเป็นทีย่อมรบัและ

ไดร้บัการแนะน าไปยงัหน่วยงานอื่นๆ อกีทัง้การมผีลติภณัฑ์และงานบรกิารทีต่อบโจทย์กบัโครงการในดา้นระบบรางรถไฟและ
ระบบวศิวกรรม และมกีารจดัตัง้หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนที่
ต้องการก้าวเขา้สู่ระบบการสื่อสารแบบ 5G ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับบริษัทมทีีมวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์นวตักรรมด้าน Smart City และระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอจัฉรยิะทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานระดบั
โลกโดยอาศยัประสบการณ์และพนัธมติรทางดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานของประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 
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บทท่ี 2 : ประวติัของบริษทั 
 

2.1 ความเป็นมาของบริษทั  

บรษิัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 ด้วยทุนจดทะเบยีน 20 ล้านบาท ประกอบ
ธุรกิจให้บรกิารด้านการป้องกนัอุทกภยั การระบายน ้า การวางระบบทางด้านสิง่แวดล้อม และวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั ซึ่งจากความ
มุ่งมัน่ในการให้บรกิารโครงสร้างสาธารณูปโภคระดบัประเทศ โดยยดึหลกัการบรหิาร 3 ประการ คอื ความล ้าสมยั คุณภาพ และ
คุณธรรม ท าให้ผลการด าเนินงานของบรษิัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนัธุรกจิหลกัของบรษิทัประกอบด้วย หน่วยธุรกจิดจิทิลั 
โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ  

จากแนวคดิเรื่อง “ความล ้าสมยั” ผูบ้รหิารไดก้ าหนดนโยบายดา้นการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ รวมถงึเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ
และทนัสมยั เพื่อให้ลูกค้าได้รบัผลประโยชน์และความพงึพอใจสูงสุด ทัง้นี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทเป็นหน่วยงานภาครฐั การที่
เครื่องมอืเหล่านัน้มีเทคโนโลยทีี่ล ้าสมยัทนัต่อสถานการณ์จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยงันับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพฒันา
ประเทศไทยอกีดว้ย 

“คุณภาพ” เป็นอกีหนึ่งปัจจยัส าคญัทีบ่รษิทัยดึถอืในการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด ท าใหบ้รษิทัไดผ้่านการรบัรองมาตรฐาน
ระดบัสากล ISO9001 ภายใต้นโยบายคุณภาพ “สร้างนวตักรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ และ      
ความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้” ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการทีบ่รษิทัตระหนักและใส่ใจคุณภาพ ตลอดจนค านึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยงัได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ISO/IEC29110 ซึ่งเป็นการรบัรองคุณภาพการบริหารงานหรือ
ผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ของบรษิัทที่ได้วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะ ในชื่อ “RPRO Water Orchestraion” 
ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่า ทุกๆ สนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้จะเป็นส่วนเสรมิสร้างและต่อ
ยอดในการพฒันาประเทศในทุกมติ ิ

อกีหนึ่งแนวคดิทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัคอื “ธรรมาภบิาล” บรษิทัยดึมัน่อยู่เสมอว่าการด าเนินธุรกจิภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล
จะตอ้งยดึหลกัซื่อสตัยแ์ละจรงิใจทัง้ต่อตนเอง คู่คา้ ลูกคา้ และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของลูกคา้ไดห้ลากหลายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
มุ่งเน้นการตอบสนองทีร่วดเรว็ต่อความตอ้งการของลูกคา้ และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้อย่างยัง่ยนื 
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ส าหรบัทุนจดทะเบยีน บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิและโครงการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
โดยได้เพิม่ทุนในปี 2555, ปี 2561 และปี 2562 โดยเพิม่เป็น 50 ล้านบาท, 100 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ 
บรษิทัมแีผนจะเพิม่ทุนจดทะเบยีนในปี 2565 เป็น 285 ลา้นบาท 

 
แผนภาพที ่1 : แผนภาพแสดงทุนจดทะเบยีน 

 

2.2 สถานท่ีตัง้ของบริษทั 
เลขที ่333 ซอยลาดพรา้ว 64 แยก 12 ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

                 
แผนภาพที ่2 : แผนทีส่ านักงานใหญ่ (Head Office) 
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2.3 การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายองคก์ร 

 
แผนภาพที ่3 : วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายองคก์ร 

 

2.4 ค่านิยมหลกั (Core Values) 

 
แผนภาพที ่4 : ค่านิยมหลกั (Core Values) 
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2.5 โครงสร้างองคก์ร  

 
แผนภาพที ่5 : โครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกการเงิน
(Financial Dept.) 

แผนกบุคคลและธรุการ
(HR and Admin. Dept.)

แผนกบริหารคุณภาพ

(Management Representative Dept.)                                                           

แผนกวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

แผนกดิจิทลั โ ลชูัน่
(Digital Solution Dept)

แผนกวิศวกรรมระบบรางรถไ 
(Railway Engineering Dept.) 

แผนกคลงัสินค้าและจดัส่ง
(Warehouse & Logistics Dept.)

แผนกขาย
(Sales Dept.)

ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน
(Chief Financial Officer)

ผู้บริหารสงูสดุด้านการป ิบติัการ
(Chief Operation Officer)

                       
(Chief Executive Officer)

แผนกจดั  ้อและจดัจ้าง
(Procurement Dept.)

                          
(Deputy Chief Executive Officer)

กรรมการผู้จดัการ
(Managing Director)

แผนกบญัชี
(Accounting Dept.)

แผนกพ ันาธรุกิจ
(Business Development Dept.)

               
(Company Secretary)

สายการขาย การตลาด และการพ ันาธรุกิจ
(Sales  Marketing / Business Development) 

สายสนับสนุน
(Support)

สายป ิบติัการ
(Operation)

สายบญัชีและการเงิน
(Accounting and Financial)

แผนกก หมาย
(Legal Dept.)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Dept.)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

                 
(Audit Committee)

                                  
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
(Risk Management Committee)

                
(Executive Committee)

                   
(Internal  Audit) 

นักลงทุนสมัพนัธ์และส ่อสารองค์กร

(Investor Relations and Corporate Communication)                                                                                                                             

               
(Office of the Secretary) 

แผนกออกแบบ
(CAD Dept.)
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2.6 กรอบในการด าเนินงานขององคก์ร 
บรษิทัมกีารประกอบธุรกจิทัง้หมด 3 ดา้น  

 

 

 

 

 

1. หน่วยธรุกิจดิจิทลั โ ลูชัน่  

เป็นผู้ให้บรกิารครบวงจรในด้าน Smart City และ Digital Transformation โดยในด้าน Smart City นัน้ นอกเหนือจาก
การออกแบบ ติดตัง้ ดูแล และให้ค าปรึกษา บริษัทยงัได้พฒันาระบบบริหารจดัการน ้าอจัฉริยะขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน       
การจดัการทรพัยากรน ้าทีม่อียู่ รวมทัง้มคีวามสามารถในการปรบัเปลี่ยนการท างานใหม้คีวามสอดคล้องกบัความต้องการในแต่  
ละพื้นที่ได้สูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน       
Smart City ชัน้น าจากต่างประเทศในดา้นต่างๆ   

ส าหรบัด้าน Digital Transformation เป็นการท างานระหว่างผู้เชีย่วชาญในเทคโนโลยหีลกัด้านต่างๆ ของบรษิัท เช่น          
Cloud Technology, Big Data Technology, IoT Technology, AI Technology และ Digital Security กบัลูกคา้อย่างใกลช้ดิเพื่อให้
เกดิการน า Digital Technology มาใชง้านร่วมกบัลูกคา้อย่างสอดคลอ้งและเกดิประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงค์ลูกคา้อย่างสงูสุด 

 

2. หน่วยธรุกิจวิศวกรรม  

เป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นวศิวกรรมและระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยประยุกตใ์ชค้วามรู้
ทางด้านวทิยาศาสตร์ ด้านอุทกศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการวเิคราะห์ วางแผน จดัหา และจ าหน่ายครุภณัฑ์ที่มคีุณภาพสูง 
ทนัสมยั เพื่อน าขอ้มลูและครุภณัฑเ์หล่านัน้ไปออกแบบทัง้ในส่วนโครงสรา้งตวัอาคาร เครื่องจกัร รวมถงึกระบวนการและขัน้ตอน
ในการท างาน และงานตดิตัง้ดา้นวศิวกรรมอย่างครบวงจร (Turnkey Project) เพื่อใหต้รงตามหลกัการออกแบบทางวศิวกรรมและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ อย่างครบถว้นชดัเจน  

 

3. หน่วยธรุกิจวิศวกรรมระบบรางรถไ  
เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบ จดัหา และติดตัง้ ระบบอาณัติ

สญัญาณโทรคมนาคม ตามกรอบนโยบายของประเทศผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ และยงัมบีรกิารที่
สนับสนุนการขยายงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผ่านโครงการระบบรางรถไฟระยะไกลซึ่งถอืเป็นการลงทุนระบบ
คมนาคมครัง้ใหญ่ในการพฒันาประเทศ 

 
 
 
 
 

หน่วยธรุกิจดิจิทลั โ ลชูัน่ หน่วยธรุกิจวิศวกรรมระบบรางรถไ  หน่วยธรุกิจวิศวกรรม 
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2.7 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (3 ปีการด าเนินงาน) 
 

                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 

รายไดจ้ากการขาย 465.40 295.72 353.81 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 33.06 138.10 85.38 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 15.78 44.50  0.51  

รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 0.35 0.00  -    

รายไดอ้ื่น 6.22 9.22  5.15  

รวมรายได ้ 520.81 487.54 444.85 

ตน้ทุนขาย 364.11 264.55  312.56  

ตน้ทุนรบัเหมาก่อสรา้ง 29.61 136.47  68.01  

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 15.19 8.78  0.39  

ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่าย 1.85 0.37  0.38  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 68.17 43.78  36.11  

ตน้ทุนทางการเงนิ 11.81 6.99  1.93  

รวมค่าใช้จ่าย 490.74 460.94 419.38 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 0.00 0.00 0.95 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 30.07 26.60 24.52 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 7.64 6.03 7.24 

ก าไรสุทธิ 22.43 20.57 17.28 

ตารางที ่2 : ตารางแสดงงบการเงนิทีแ่สดงตามวธิส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั ปี 2561 - 2563 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่6 : แสดงผลการด าเนินงานแบ่งตามหน่วยธุรกจิ ปี 2561 - 2563 

46.47%

0.50%

53.03% 2562A 

14.71%
0.00%

85.29%

2561A 

หน่วยธุรกจิวศิวกรรม หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 

2563A 

1.91%
3.33%

94.76%
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หน่วย : ล้านบาท 2563A สดัส่วน 2562A สดัส่วน 2561A สดัส่วน 

ยอดขาย (Sales Value) แบ่งตามสายธุรกจิ 

หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ 9.82 1.91% 227.60 46.47% 65.07 14.71% 

หน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 17.08 3.33% 2.43 0.50% - - 

หน่วยธุรกจิวศิวกรรม 486.47 94.76% 259.76 53.03% 377.37 85.29% 

รวม 513.37 100.00% 489.79 100.00% 442.44 100.00% 

ก าไร   (ขาดทุน) 22.43 
 

25.41 
 

18.02 
 

อตัราก าไรสุทธิ (NP) 4.41% 5.19% 4.16% 

ตารางที ่3 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานแบ่งตามหน่วยธุรกจิ ปี 2561 - 2563 

 

2.8 ผลการด าเนินงานแบ่งตามหน่วยธรุกิจ ปี 2561 - 2563 

                                            หน่วย : เปอรเ์ซน็ต ์(%) 

รวมรายได ้
พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 

100% 100% 100% 

ตน้ทุนขาย 69.91% 54.26% 70.26% 

ตน้ทุนรบัเหมาก่อสรา้ง 5.69% 27.99% 15.29% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2.92% 1.80% 0.09% 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่าย 0.36% 0.08% 0.09% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 13.05% 8.98% 8.12% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.27% 1.43% 0.43% 

รวมค่าใช้จ่าย 94.20% 94.54% 94.28% 

ตารางที ่4 : ตารางแสดงสดัส่วนรอ้ยละของค่าใชจ้่าย เมื่อเทยีบกบัรายได ้ปี 2561 - 2563 
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บทท่ี 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะหส์ถานการณ์ เป็นขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการก าหนดทศิทาง กลยุทธ ์และแผนการด าเนินงานของกจิการ บรษิทัจงึใช้

เครื่องมอื SWOT Analysis ในการวเิคราะห์สถานการณ์นัน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยปัจจยัภายในทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกจิการ รวมไปถงึโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึง่เป็นปัจจยัภายนอก โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

1. จดุแขง็ (Strengths) 

1) บรษิทัมธีุรกจิหลกัซึ่งเป็นนวตักรรมที่ตอบสนองกบัโครงการสาธารณูปโภคอจัฉรยิะ (Smart Utilities) โดยเป็น
หนึ่งในโครงการหลกัของแผนเศรษฐกจิดจิทิลัภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย มเีป้าหมายหลกั
คอืการพฒันาแพลตฟอร์มสาธารณูปโภคดจิทิลั (Utility Digital Platform) เพื่อขบัเคลื่อนบรกิารสาธารณูปโภค
อจัฉรยิะ (Smart Utilities Services)  

2) บรษิทัมุ่งมัน่คดิคน้ วจิยั และพฒันาผลติภณัฑน์วตักรรมดา้น Smart City ระบบบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะ รวมทัง้
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอจัฉริยะ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการที่จะเป็นผู้น าในด้านการให้บริการ
โครงการสาธารณูปโภคระดบัประเทศ   

3) ผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ระบบบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะภายใต้ชื่อ RPRO Water Orchestration ไดผ้่านการขึน้ทะเบยีน
บญัชีนวตักรรมไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดภาครฐั เน่ืองจาก
ราชการและรฐัวสิาหกจิสามารถจดัซื้อจดัจา้งโดยเลอืกจากผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารทีม่รีายชื่อตามบญัชนีวตักรรมไทย 

4) บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ดงันัน้บรษิทัจงึมรีะบบการสรรหาและคดัเลอืกเพื่อใหไ้ด้
บุคลากรทีด่ ีมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมทัง้มกีารฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามสามารถและมทีกัษะ
ในการปฏบิตังิานดว้ยความเชีย่วชาญ ท าใหส้ามารถด าเนินงานตามความตอ้งการของลูกคา้และบรรลุเป้าหมาย
ทีว่างไวข้องโครงการไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

5) บรษิทัมบีรกิารทีค่รบวงจรจากหน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบ
รางรถไฟ ส าหรบังานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาและมบีรกิาร
หลงัการขายทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

6) ดว้ยสถติกิารชนะการประมลูโครงการทีผ่่านมา บรษิทัมอีตัราส่วนการชนะประมลู หรอื Success Ratio ในปี 2563 
อยู่ที ่86% ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อน แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมศีกัยภาพในการแขง่ขนัและมโีอกาสชนะงานประมลูทีม่ี
ลกัษณะงานโครงการทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ 

7) บรษิทัมฐีานลูกคา้หลายหน่วยงานในภาครฐัจากการร่วมงานกนัมาอย่างยาวนาน ท าใหไ้ดร้บัการแนะน าไปยงั
หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ภาคเอกชน  

2. จดุอ่อน (Weaknesses) 
1) บรษิทัยงัไม่สามารถแขง่ขนักบัผูแ้ขง่ขนัรายใหญ่ทีอ่ยู่ในตลาดธุรกจิเดยีวกนัได ้เนื่องจากบรษิทัมตีน้ทุนทาง การเงนิสงู 

บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นจะตอ้งระดมทุนในตลาดทุนโดยการน าหุน้ของบรษิทัออกจ าหน่ายใหก้บัประชาชนทัว่ไปที่
สนใจการลงทุน รวมทัง้การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์จะท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีสรา้งความ
น่าเชื่อถอื และมโีอกาสในการเขา้แขง่ขนัประมลูงานโครงการระดบัใหญ่ 

2) บริษัทมีความต้องการที่จะเติบโตในสายธุรกิจการให้บริการโครงสร้างสาธารณูปโภคและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างการน าเสนอนวตักรรมที่บรษิัทคดิค้น วจิยั และพฒันากบั
หน่วยงานที่มลีกัษณะโครงการสอดคล้องกบัธุรกิจของบรษิทั โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัการวจิยั  และพฒันา
นวัตกรรมด้านสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน จึงท าให้บริษัทยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต (Growth Stage) ท าให้
จ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนดา้นอุปกรณ์ และทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นมากขึน้ 
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3. โอกาส (Opportunities) 

1) การทีร่ฐับาลออกนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดบัประเทศผ่านการพฒันาเขตเศรษฐกจิการลงทุนพเิศษที่
เรยีกว่าระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกนัน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมโีอกาสในการขยายแผนธุรกจิในดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานของประเทศ 

2) ธุรกจิปัจจุบนัมกีารน าเทคโนโลยดีา้นดจิทิลัเขา้มามส่ีวนร่วมมากขึน้ จงึท าใหอุ้ตสาหกรรมดจิทิลัเป็นอุตสาหกรรม
พืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

3) เทคโนโลยกีารสื่อสารในประเทศระบบ 5G ท าใหผ้ลติภณัฑท์างดา้น IoT (Internet of Things) เป็นทีต่อ้งการมากขึน้ 
4) การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชวีติ “New Normal (ความปกติใหม่)” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั 

(Covid-19) ท าใหเ้ทคโนโลยทีีต่อบสนองพฤตกิรรม New Normal เป็นทีต่อ้งการมากขึน้เช่นกนั 
5) การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของหน่วยงานภาครฐัทีป่รบัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญักบัลกัษณะงาน

โครงการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และพิจารณาจากจุดแข็งของบริษัทก่อให้เกิดความได้เปรียบซึ่งจะน าไปสู่
ความสามารถในการแขง่ขนั และเพิม่ฐานลูกคา้ของบรษิทั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1.) หน่วยงานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2.) หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 3.) หน่วยงานระดบักระทรวง โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ส าหรบัองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั หรอื อบจ. จ านวน 76 จงัหวดั ไดศ้กึษาและพจิารณาจาก อบจ. ทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมี
นัยส าคญั ดงันี้ 

                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน ภาค 
ปีงบประมาณ เพ่ิมขึ้น   (ลดลง) 

2563 2564 จ านวน ร้อยละ 

อบจ.เพชรบุร ี ภาคตะวนัตก 148.00 202.44 54.44 36.78 

อบจ.จนัทบุร ี ภาคตะวนัออก 166.35 210.05 43.70 26.27 

อบจ.ภูเกต็ ภาคใต ้ 188.89 231.63 42.74 22.63 

อบจ.นครนายก ภาคกลาง 114.70 143.05 28.35 24.72 

อบจ.ราชบุร ี ภาคตะวนัตก 205.87 254.02 48.15 23.39 

อบจ.ตรงั ภาคใต ้ 198.17 236.16 37.99 19.17 

อบจ.ชมุพร ภาคใต ้ 259.66 301.11 41.45 15.96 

อบจ.กาญจนบุร ี ภาคตะวนัตก 330.30 380.00 49.70 15.05 

    ตารางที ่5 : ตารางแสดงการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของ อบจ. 

      หมายเหตุ :  

1) อบจ.อื่นๆ มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้น้อยกว่ารอ้ยละ 15.00 
2) จากตารางขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงอตัราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคญั ซึง่ทางบรษิทัด าเนินการส่งทมีเจา้หน้าทีก่ารตลาด ตดิตามงานโครงการต่างๆ จากหน่วยงานขา้งตน้ 
เพื่อเป็นการเพิม่งานโครงการใหก้บับรษิทั 

 
นอกจากนี้ เมื่อพจิารณารายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

พบว่ามลีกัษณะโครงการ 3 อนัดบัแรก คอื 
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                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ งบประมาณ 

โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูส้งูอายุ 65,428.40 

โครงการสนับสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 16,631.04 

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจดัการน ้าอย่างบูรณาการ 4,500.06 

        ตารางที ่6 : ตารางแสดงการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่างานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน ้ าอย่างบูรณาการมี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 อยู่ที ่4,500.06 ล้านบาท นับว่าเป็นโอกาสส าคญัใหบ้รษิทัเขา้ร่วมประมูลโครงการ
ดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัมคีวามรูค้วามสามารถ และความเชีย่วชาญในงานโครงการบรหิารจดัการน ้ารวมทัง้เป็นโอกาส
ในการน าเสนอซอฟตแ์วร ์“RPRO Water Orchestration” ซึง่จะท าใหบ้รษิทัด าเนินการตดิตามกบัการปกครองทอ้งถิ่นที่
มอีตัราการเพิม่ขึน้ของงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ : พจิารณางบประมาณรายจ่ายของรฐัวสิาหกจิ ปี 2564 รายละเอยีดดงันี้ 
2.1 งบลงทุนประจ าปี 2564 

                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน งบประมาณ สดัส่วนร้อยละ 

การประปาส่วนภูมภิาค 3,981.20 75.64 

องคก์ารจดัการน ้าเสยี 694.00 13.19 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 523.90 9.95 

การประปานครหลวง 41.90 0.80 

การไฟฟ้านครหลวง 22.00 0.42 

รวม 5,263.00 100 

    ตารางที ่7 : ตารางแสดงงบลงทุนประจ าปี 2564 ของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ  

3. หน่วยงานระดบักระทรวง : พจิารณางบประมาณระดบักระทรวงประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน 
พบว่า ม ี4 หน่วยงาน ทีม่กีารปรบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพิม่ขึน้ ดงันี้ 

                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ เพ่ิมขึ้น   (ลดลง) 

2563 2564 จ านวน ร้อยละ 

สนง.ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ 894.02 1,324.09 430.07 48.11 

ศูนยอ์ านวยการรกัษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล 

878.53 1,217.11 338.58 38.54 

สนง.ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี 1,936.95 2,425.89 488.94 25.24 

สนง.คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

323.08 342.28 19.19 5.94 

    ตารางที ่8 : ตารางแสดงงบประมาณประจ าปี 2563 - 2564 ของหน่วยงานระดบักระทรวง  

        หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย เท่ากับผลรวมของงบบุคลากร, งบด าเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน,  
        งบรายจ่ายอื่น และเงนินอกงบประมาณ 
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กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลข้างต้นพบว่า แนวโน้มของการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เป็นทิศทางพฒันา
โครงสรา้งสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน โดยเป็นการกระจายการลงทุนในหน่วยงานองค์กรส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้ระดบัภูมภิาค ซึ่งจะเป็น
การพฒันาโครงการสาธารณูปโภคอจัฉรยิะดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และกระตุน้เศรษฐกจิเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่กระจายของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) 

4. อปุสรรค (Threats) 

1) การประมูลงานโครงการจะต้องด าเนินการรวบรวมเอกสาร และปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง (Term 
of Reference) ซึ่งบางงานโครงการมขีอ้จ ากดัด้านระยะเวลา การรวบรวมขอ้มูลทางด้านเทคนิคที่ต้องประสานกบั
พนัธมติร หรอืผู้ค้ารายอื่นๆ รวมถึงราคากลางที่ก าหนดโดยเจ้าของโครงการ ซึ่งบรษิัทจะต้องพจิารณาถึงความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดท้ัง้ทางดา้นรายไดท้ีจ่ะไดร้บั และความเป็นไปไดท้ีจ่ะชนะประมลูโครงการดงักล่าว  

2) ดา้นสภาวะการแข่งขนัในตลาดธุรกจิเดยีวกนัทีม่คีู่แข่งหนัมาสนใจธุรกจิเดยีวกนัทีเ่พิม่มากขึน้ ท าใหบ้รษิทัตอ้ง
ตื่นตวัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารตลอดเวลา  

3) เทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาและพฒันาบุคคลากรในสายธุรกจิ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหท้นัการณ์  

4) จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการชะลอตวัการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม และ
บรษิทัในภาคเอกชนต่างๆ ทีเ่กดิความไม่มัน่ใจหรอืมกีารลดค่าใชจ้่ายในการลงทุน 

5) ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) มผีลท าใหก้ารขยายตวัของทุกอุตสาหกรรม
ทัง้ในประเทศและทัว่โลกหดตัวร้อยละ 5.2 ก่อนจะเริ่มฟ้ืนตัวปีหน้า และส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกจิคอืการขยายตวัตดิลบ ท าใหม้ผีลกระทบดา้นการลงทุนในโครงการต่างๆ  

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจข้างต้นพบว่า บริษัทมีโอกาสในการขยายแผนธุรกิจในด้านสาธารณูปโภค
พืน้ฐานของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับาล และเทคโนโลยกีารสื่อสารในประเทศไทยในระบบ 
5G ส่งผลต่อผลติภณัฑ์ทางดา้น IoT (Internet of Things) ใหเ้ป็นทีน่ิยมมากขึน้ จงึเป็นโอกาสทีบ่รษิทัจะสามารถเตบิโตในสาย
ธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ เพิม่ยิง่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัยงัมจีุดแขง็ดา้นบรกิารทีค่รบวงจร ด าเนินการโดยทมีผูบ้รหิารและพนักงานทีม่คีวาม
เชีย่วชาญและประสบการณ์สูง แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัไม่ไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในสายธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่มากนัก บรษิทัจงึด าเนินการ
วางแผนทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการรบัรู้และจดจ า นอกจากนี้บริษัทยงัมแีผนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยซ์ึง่จะเป็นโอกาสในการท าใหบ้รษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงและสามารถเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในตลาดมากขึน้  

ทัง้นี้ ดา้นสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) มผีลท าใหเ้ศรษฐกจิในภาพรวม ซึง่รวมถงึดา้นการประมลู
โครงการต่างๆ ของภาครฐัถูกชะลอตวั แต่โครงการของภาครฐัที่เกี่ยวกบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณูปโภคยงัเป็นปัจจยัที่
ส าคญัในระดบัประเทศ ท าให้ถึงแมจ้ะมผีลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) แต่ภาครฐัก็ยงัต้อง
ด าเนินโครงการเกีย่วกบัโครงสรา้งสาธารณูปโภคต่อไป  
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 บทท่ี 4 : วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางธรุกิจ 
 

4.1 วตัถปุระสงคข์องธรุกิจ 
บรษิทัมุ่งมัน่พฒันานวตักรรมและบรกิาร เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกจิใหบ้รกิารดา้นระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยคดิค้น 

วจิยั และพฒันานวตักรรมทีด่ทีีสุ่ดดว้ยประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ เพื่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ความเป็นเลศิทางธุรกจิ 
และเพิม่ประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัลูกคา้ รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดบัคุณภาพชวีติดว้ยนวตักรรมทีย่ ัง่ยนื   

4.2 เป้าหมายธรุกิจ 
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิใหบ้รกิารดา้นระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยมุ่งเน้นการคดัสรรเทคโนโลยี

และวสัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ ซึ่งมผีลท าให้การพฒันาโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและใชง้านไดจ้รงิ และเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคธ์ุรกจิ บรษิทัไดก้ าหนดภารกจิหลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1) ร่วมเขา้ประมูลในโครงการดา้นระบบสาธารณูปโภคของภาครฐั และภาคเอกชน และโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งตามลกัษณะ
ธุรกจิของบรษิทั โดยพจิารณาโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2) คดิคน้ วจิยั และพฒันานวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนบรกิารสาธารณูปโภคอจัฉรยิะ (Smart Utilities Services) เน่ืองจาก
นวตักรรมคอืหวัใจส าคญั ของธุรกจิสาธารณูปโภคในปัจจุบนั  

3) สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 

4) สร้างความผูกพนักบัผู้มส่ีวนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)
และสื่อสารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

5) สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มและมคีุณภาพ ในการใหบ้รกิารในหน่วยธุรกจิหลกัของบรษิทั ประกอบดว้ย หน่วยธุรกจิ
ดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ  

6) สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 
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บทท่ี 5 : แผนการด าเนินงาน 

เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทีจ่ะกา้วขึน้สู่การเป็นผูน้ าในดา้นการใหบ้รกิารสายธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร บรษิทัจงึไดจ้ดัท าแผนด าเนินงานในระยะสัน้และระยะยาว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

5.1 แผนระยะสัน้ (1 - 5 ปี) พ.ศ. 2564 - 2568 

บรษิัทไดว้างแผนการขยายธุรกิจโดยจะเน้นการด าเนินธุรกิจดา้นดจิทิลัเป็นหลกัและมุ่งมัน่เป็นผูน้ าในธุรกจิใหบ้รกิาร
ดา้นระบบสาธารณูปโภค ดว้ยการวจิยัและพฒันานวตักรรมทีจ่ะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ใน
ดา้นระบบบรหิารจดัการน ้า ระบบบรหิารจดัการเมอืง รวมทัง้ยงัคงสดัส่วนรายไดท้ีม่าจากหน่วยธุรกจิวศิวกรรม และหน่วยธุรกจิ
วศิวกรรมระบบรางรถไฟ  

โดยปัจจุบัน บริษัทได้น าเสนอซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการน ้ าอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อซอฟต์แวร์ “RPRO Water 
Orchestration” ใหก้บัหน่วยงานระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระดบัรฐัวสิาหกจิ และระดบักระทรวง ทีม่กีารด าเนินงานเกี่ยวกบั
การบรหิารจดัการน ้า นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ดงักล่าวฯ ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกจิและ 
เพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัในตลาดภาครฐั ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการน าเสนอซอฟตแ์วรใ์หก้บัหน่วยงานต่างๆ ควบคู่ไปกบั
การพฒันาขยายความสามารถของระบบบรหิารจดัการน ้าใหค้รอบคลุมมติิต่างๆ มากขึ้น โดยจากเดมิที่เน้นด้านการระบายน ้าเพยีง
อย่างเดยีว บรษิัทจะพฒันาความสามารถด้านการจ่ายน ้าตามท่อ ซึ่งจะท าให้เกิดการต่อยอดในการรองรบัธุรกิจอื่นๆ เช่น การจ่าย
น ้าประปาสู่ผูบ้รโิภค หรอืจ่ายน ้าดบิสู่โรงงานอุตสาหกรรมได ้รวมทัง้บรษิทัไดมุ้่งเน้นขยายเทคโนโลยดีา้นอื่นๆ รวมถงึการเป็นพนัธมติร
กบัผูน้ าเทคโนโลยดี้าน Smart City มากขึน้ เช่น ระบบไฟถนนอจัฉรยิะและเสาไฟอจัฉรยิะ เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการดา้นการ
บรหิารจดัการเมอืงสมยัใหม่ทีม่ากขึน้ ส าหรบัดา้น Digital Transformation นัน้ จะเน้นการสรา้งความรู ้ความเชีย่วชาญของบุคลากร และ
พนัธมติรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการน าดจิทิลัมาใชใ้นองค์กรของลูกคา้ทีม่ากขึน้ โดยยงัคงเน้นในกลุ่มเทคโนโลยหีลกัๆ 
เช่น Cloud Technology, Big Data Technology, IoT Technology, AI Technology และ Digital Security เป็นตน้ 

ส าหรบัหน่วยงานวศิวกรรม บรษิทัยงัคงด าเนินงานเขา้ร่วมประมลูงานโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิทัง้งานดา้น
วศิวกรรมครบวงจร (Turnkey Project) และงานบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ส่วนหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ ในปีทีผ่่าน
มา บรษิัทได้ชนะประมูลโครงการเกี่ยวกบัระบบรถไฟ ซึ่งคาดการณ์ว่าบรษิัทจะมรีายได้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะต่อยอดเป็นผู้
ประมลูงานหลกัร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิในอนาคต 

และในปี 2565 คาดว่าบริษัทจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative 
Investment - MAI) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพด้านการบรหิารจดัการและกระบวนการท างานอย่างเป็นมอือาชพี รวมไปถึงการลด
ต้นทุนทางการเงนิ ผ่านการระดมทุนในตลาดทุนโดยน าหุน้ของบรษิทัออกจ าหน่ายให้กบัประชาชนทัว่ไป เพื่อเสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งทางการเงนิของบรษิทั 

5.2 แผนระยะยาว (6 - 10 ปี) พ.ศ. 2569 - 2573 
บรษิทัมแีผนศกึษาเทคโนโลยเีพื่อการลงทุน และพฒันาผลติภณัฑ์ทัง้ในหน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ หน่วยธุรกจิวศิวกรรม 

และหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ ใหม้คีวามทนัสมยั รองรบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นระบบจดัการเมอืงและสาธารณูปโภค (Smart City and Utilities) ไดอ้ย่างสมัฤทธิผ์ล และมคีวามเชื่อถอืได ้เช่น        
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าครบวงจร ตัง้แต่ต้นน ้าไปจนถงึปลายน ้า ซึ่งจะท าใหเ้กดิการตอบสนองความตอ้งการทัง้ทางดา้น
การใชน้ ้า และการน าน ้าไปผลติเป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย ตลอดจนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดา้นการใชพ้ลงังาน
และสาธารณูปโภค เช่น การบรหิารจดัการพลงังานไฟฟ้าโดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart Grid) ซึ่งจะช่วยใหเ้มอืง
สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรใหต้รงตามความตอ้งการและชวีติความเป็นอยู่ของคนในทอ้งที ่ 
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ส าหรบัแผนขยายฐานตลาดในการลงทุนไปสู่ระดบัสากลของบรษิทันัน้ บรษิทัมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประเทศอาเซยีน
และจะต่อยอดไปยงัพืน้ทีเ่ศรษฐกจิอื่นๆ ในอนาคต  

5.3 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

กลยุทธร์ะดบัองคก์รมเีป้าหมายการเตบิโตของรายไดใ้นแต่ละหน่วยธุรกจิ ดงันี้ 
 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

 ตารางที ่9 : ตารางแสดงเป้าหมายของสดัส่วนรายไดแ้ยกตามหน่วยธุรกจิ ปี 2564 - 2568 

จากการศึกษาแผนรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับข้อมูลสถิติงบประมาณ
ยอ้นหลงั 3 ปี จงึไดจ้ดัท าประมาณการภาพรวมมูลค่าตลาดของงานโครงการท่ีมีลกัษณะสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษทั 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้    

• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประมาณการมลูค่ารวมของตลาดงานโครงการ  2,500  ลา้นบาท 

• รฐัวสิาหกจิ    ประมาณการมลูค่ารวมของตลาดงานโครงการ   3,500  ลา้นบาท 

• ราชการ     ประมาณการมลูค่ารวมของตลาดงานโครงการ   2,300  ลา้นบาท 

• เอกชน    ประมาณการมลูค่ารวมของตลาดงานโครงการ               900 ลา้นบาท 
                                ประมาณการมลูค่ารวม   9,200   ลา้นบาท 

 
โดยบรษิทัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปด าเนินการวเิคราะห์โอกาสความเป็นไปได ้และพจิารณาจากจุดแขง็ของบรษิทั  เพื่อ

ประมาณการงานโครงการทีบ่รษิทัจะเขา้ประมลูในปี 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประมาณการมลูค่างานโครงการ 400 ลา้นบาท 
เทศบาลนครตรงั  :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ / หน่วยธุรกจิวศิวกรรม มลูค่า  360 ลา้นบาท 
เทศบาลอยุธยา  :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรม    มลูค่า   20 ลา้นบาท 
เทศบาลต าบลแม่สาย    :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่    มลูค่า   15 ลา้นบาท 
เทศบาลนนทบุร ี  :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรม    มลูค่า    5 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 

 

หน่วยธรุกิจ 2564F สดัส่วน 2565F สดัส่วน 2566F สดัส่วน 2567F สดัส่วน 2568F สดัส่วน 

ยอดขาย (Sales Value) แบ่งตามลกัษณะธุรกจิ 

หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ 335.54 45% 369.09 45% 406.00 45% 446.60 45% 491.26 45% 

หน่วยธุรกจิวศิวกรรม 260.97 35% 287.07 35% 315.78 35% 347.36 35% 382.09 35% 

หน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบ
รางรถไฟ 

149.13 20% 164.05 20% 180.45 20% 198.49 20% 218.34 20% 

รวม 745.64 100% 820.21 100% 902.23 100% 992.45 100% 1,091.69 100% 
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• รฐัวสิาหกจิ ประมาณการมลูค่างานโครงการ 350 ลา้นบาท 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ / หน่วยธุรกจิวศิวกรรม มลูค่า 290   ลา้นบาท 
การทางพเิศษแห่งประเทศไทย :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่                         มลูค่า  30   ลา้นบาท 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ                มลูค่า  20   ลา้นบาท 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรม              มลูค่า  10   ลา้นบาท 

 

• ราชการ ประมาณการมลูค่างานโครงการ 610 ลา้นบาท 
กสทช.    :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่    มลูค่า 150   ลา้นบาท 
กอ.รมน.    :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่    มลูค่า    0.4    ลา้นบาท 
กระทรวงมหาดไทย   :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรม    มลูค่า   170   ลา้นบาท 
ส านักสิง่แวดลอ้ม กทม.  :  หน่วยธุรกจิวศิวกรรม    มลูค่า    290   ลา้นบาท 

หมายเหตุ :  

- กสทช. : ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
- กอ.รมน. : กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 
• เอกชน ประมาณการมลูค่างานโครงการ 20 ลา้นบาท 

East Water    :  หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่              มลูค่า 20    ลา้นบาท 
หมายเหตุ :  

   East Water : บรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
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บทท่ี 6 : แผนการตลาด 
 

6.1 การวิเคราะห์ลูกค้า 

บรษิทัมกีารจดัท าแบบสอบถามไปยงัลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารเป็นรายไตรมาส โดยจะยกตวัอย่างผลส ารวจความพงึพอใจของ
ลูกคา้ต่องานบรกิารของบรษิทั ในโครงการงานระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
หรอื กอ.รมน. และโครงการงานระบบสื่อสารงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส านักงานใหญ่  บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) หรอื ทอท. ซึง่ไดท้ าการวเิคราะหแ์ละสรุปผลขอ้มลูผลส ารวจ ดงันี้  

โครงการงานระบบส ารองไ  ้าฉุกเฉิน  กอ.รมน.   

                                                                                                                               คะแนนเตม็ 5 

 
แผนภาพที ่7 : แผนภาพแสดงความพงึพอใจของลูกคา้ต่อโครงการงานระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน กอ.รมน. 

 

ผลขอ้มูลสรุปจากแบบสอบถามพบว่า ความพงึพอใจของลูกค้าโดยรวมทัง้หมดมคีะแนนเฉลี่ยเตม็ 100% จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านความสุภาพของเจ้าหน้าที่ขาย ด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ขาย       
ด้านความกระตือรอืร้นและเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ขาย ด้านความรวดเร็วในการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ขาย ด้านความยากง่ายใน    
การตรวจสอบและแกไ้ขเบื้องต้นโดยผูใ้ชง้าน ดา้นเทคโนโลยแีละการพฒันาผลติภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ดา้นความ
ทนทานต่อการใชง้าน ดา้นประสทิธภิาพในการใชง้านผลติภณัฑ ์ดา้นความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ ์และดา้นการไดร้บัมอบ
ผลติภณัฑ์ทีต่รงกบัความต้องการ โดยไดค้ะแนนเตม็ในทุกๆ ดา้น แสดงใหเ้หน็ว่าทางบรษิทัใหค้วามส าคญัและปฏบิตัติามหลกัการ
บรหิาร 3 ประการคอื ความล ้าสมยั คุณภาพ และคุณธรรม จงึท าใหไ้ดร้บัความพงึพอใจสูงสุดจากลูกคา้ และสามารถวเิคราะหไ์ดว้่ามี
โอกาสทีจ่ะไดด้แูลโครงการอื่นๆ จากหน่วยงานนี้ในอนาคตรวมถงึโครงการของหน่วยงานอื่นๆ จากการบอกต่อและแนะน าจากลูกคา้  

0 1 2 3 4 5 6

ความสุภาพของเจา้หน้าทีข่าย

ความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ของเจา้หน้าทีข่าย

การใหข้อ้มลูผลติภณัฑจ์ากเจา้หน้าทีข่าย

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีข่าย

ความยากงา่ยในการตรวจสอบและแกไ้ขเบือ้งตน้โดยผูใ้ชง้าน

ความเชือ่ม ัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ์

ไดร้บัมอบผลติภณัฑท์ีต่รงกบัความตอ้งการ

ประสทิธภิาพในการใชง้านผลติภณัฑ์

ความทนทานต่อการใชง้าน

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์

เทคโนโลยแีละการพฒันาผลติภณัฑ์

ระดบัคะแนน
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โครงการงานระบบส ่อสาร งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ส านักงานใหญ่ ทอท. 
 

 
           แผนภาพที ่8 : แผนภาพแสดงความพงึพอใจของลูกคา้ต่อโครงการงานระบบสื่อสาร งานก่อสรา้งอาคารจอดรถยนต ์
                              ส านักงานใหญ ่ทอท.  

ผลขอ้มูลสรุปจากแบบสอบถามพบว่า ความพงึพอใจของลูกคา้โดยรวมทัง้หมดมคีะแนนเฉลี่ย 92.2% จากการส ารวจ
ความพงึพอใจของลูกคา้ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นงานแลว้เสรจ็ตามก าหนด/ระยะเวลาทีใ่ช ้ดา้นการตดิต่อประสานงาน/
การให้ข้อมูล ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย ด้านการขายและการตลาด และด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทให้
ความส าคญัและใส่ใจในการด าเนินงาน และการบริการลูกค้าให้ได้รบัความพงึพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
รวมทัง้ยงัสามารถวเิคราะหไ์ดว้่ามโีอกาสทีจ่ะไดด้แูลโครงการอื่นๆ จากหน่วยงานนี้ในอนาคต รวมถงึโครงการของหน่วยงานอืน่ๆ 
จากการบอกต่อและแนะน าจากลูกคา้อกีดว้ย 
 

6.2 การวิเคราะห์การแข่งขนั 
เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัและส่งเสรมิใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายได้ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายธุรกจิที่

ก าหนดไว ้บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในการวเิคราะหส์ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนัทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มธุรกจิของบรษิทั เพื่อน า
ขอ้มลูไปจดัท าแผนกลยุทธใ์หม้คีวามทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนัอยู่เสมอ โดยสรุปไดด้งันี้ 

 
1. ภาพรวมสภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของกลุม่ธรุกิจดิจิทลั โ ลชูัน่ 

จากขอ้มูลของ MarketsandMarkets ซึ่งเป็นส านักวจิยัชัน้น าของโลกคาดการณ์ว่าตลาด Smart City ของโลกจะเตบิโต
จากมูลค่า 308 พนัล้านเหรยีญสหรฐัในปี 2562 ไปเป็น 717.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐัในปี 2566 หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตที่ 
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ดา้นคุณภาพ

งานแลว้เสรจ็ตามก าหนด / ระยะเวลาทีใ่ช้

การจดัการดา้นความปลอดภยั

ดา้นการขายและการตลาด

การตดิต่อประสานงาน / การใหข้อ้มลู

ดา้นอื่นๆ

92.2% 
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18.4% ในช่วง 4 ปี ซึง่มปัีจจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา Smart City จากความตอ้งการดา้นความปลอดภยัในทีส่าธารณะ 
การเพิม่ขึ้นของจ านวนประชากรที่เขา้มาใช้ชวีติในเมอืง และโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั  โดยจากการศกึษาประมาณการ
ภาพรวมการใชจ้่ายในธุรกจิ IoT ของประเทศไทย ปี 2557 - 2565  แสดงขอ้มลูดงันี้  

 

 
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าใชจ้่ายในธุรกจิ IoT 
(ลา้นบาท) 

1,789 2,146 2,576 3,091 3,709 4,451 5,341 6,409 7,691 

จ านวนเท่า 
(ปีฐาน 2557) 

- 120% 144% 173% 207% 249% 299% 358% 430% 

จ านวนเท่า 
(ปีฐาน 2560) 

- - - - 120% 144% 173% 207% 249% 

 

ตารางที ่10 : ตารางประมาณการการใชจ้่ายในธุรกจิ IoT ตัง้แตปี่ 2557 - 2565 

ทีม่า : จากการค านวณตามสมมตฐิานของ McKinsey และ Frost & Sullivan ในส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.) เทคโนโลย ีInternet of Things และนโยบาย Thailand 4.0.  
หมายเหตุ : อตัราแลกเปลีย่นแบบคงทีเ่ท่ากบั 31 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 
 

นอกจากการประมาณการในภาพรวมแล้ว ยังมีการประมาณการตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจของ IoT ต่อภาคธุรกิจ 
ทัง้ 9 ดา้นเป็นสดัส่วนต่อมลูค่าการใชจ้่ายของ IoT ทัง้ตลาด ดงันี้ 

 

ภาคธรุกิจ ประมาณการขัน้ต้น ประมาณการขัน้สูง 

ภาคการผลติ (Factory) 30.87 33.24 

ระบบการจดัการเมอืงและสาธารณูปโภค (Smart City) 23.72 14.91 

ภาคการขนส่งและโลจสิตกิส ์(Logistics) 14.29 7.64 

ภาคการคา้ปลกีและเทคโนโลยกีารเงนิ (Retail) 10.46 10.42 

ภาคยานพาหนะ (Vehicle) 5.36 6.65 

ระบบการจดัการในบา้น (Home) 5.10 3.14 

ระบบสาธารณสุข (Health) 4.34 14.29 

ภาคการก่อสรา้ง (Construction) 4.08 8.36 

ระบบการจดัการส านักงาน (Office) 1.79 1.35 

รวม 100 100 

ตารางที ่11 : ตารางประมาณการตวัเลขมลูค่าทางเศรษฐกจิของ IoT ต่อภาคธุรกจิทัง้ 9 ดา้น 

ทีม่า : จากการค านวณตามสมมตฐิานของ McKinsey 
ส าหรับประเทศไทยในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า การน าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ใน 4 ภาคส่วนที่ น่าสนใจ  

คอืภาคการผลติ (Factory) ระบบการจดัการเมอืงและสาธารณูปโภค (Smart City) ภาคการขนส่งและโลจสิตกิส ์(Logistics) และภาค
การค้าปลกีและเทคโนโลยกีารเงนิ (Retail) โดยหากน าตวัเลขไปเทยีบกบัตารางประมาณการมูลค่าการใช้จ่ายทัง้หมดในปี 2565 
มลูค่าส่วนเพิม่ของ 4 ภาคธุรกจิทีจ่ะไดจ้ากบรกิาร IoT นัน้จะมคี่าสงูถงึ 2,374 1,825 1,099 และ 804 ลา้นบาทตามล าดบั ดงันี้  

 
 
 



 
แผนธุรกจิ ปี 2564                                                                                       บรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั  

SP-BOD-008 (00220464)                                                                                                         Page 28 of 58 
 

ภาคธรุกิจ 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท) 

ภาคการผลติ (Factory) 1,145 2,374 +1,229 

ระบบการจดัการเมอืงและสาธารณูปโภค (Smart City) 880 1,825 +945 

ภาคการขนส่งและโลจสิตกิส ์(Logistics) 530 1,099 +569 

ภาคการคา้ปลกีและเทคโนโลยกีารเงนิ (Retail) 388 804 +416 

ภาคยานพาหนะ (Vehicle) 199 412 +213 

ระบบการจดัการในบา้น (Home) 189 392 +203 

ระบบสาธารณสุข (Health) 161 334 +173 

ภาคการก่อสรา้ง (Construction) 151 314 +163 

ระบบการจดัการส านักงาน (Office) 66 137 +71 

รวม 3,709 7,691 +3,982 

ตารางที ่12 : ตารางเปรยีบเทยีบการประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิของ IoT ของประเทศไทยแยกตามภาคธุรกจิปี 2561 และ 2565 

ทีม่า : จากการค านวณตามสมมตฐิานของ McKinsey และ Frost & Sullivan 
หมายเหตุ : อตัราแลกเปลีย่นแบบคงทีเ่ท่ากบั 31 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

ทัง้นี้มปัีจจยัส าคญัทีต่อ้งตดิตาม และน ามาพจิารณาเพิม่เตมิประกอบดว้ยปัจจยัเชงิบวกทีส่นับสนุนการเตบิโตของมูลค่า
ตลาดด้านการให้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่ได้เริม่มกีารประมูลและใหบ้รกิารในพื้นที่ทดลองบางส่วนแล้วเมื่อต้นปี 
2563 ส่วนปัจจยัทีเ่ป็นปัจจยัลบต่อการเตบิโตนัน้จะเป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งส่งผลต่อการ
เตบิโตของเศรษฐกจิ ท าใหเ้กดิการจ ากดัการลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ  

ด้านการแข่งขนัในกลุ่ม Smart City นัน้มีแนวโน้มที่จะมีผู้แข่งขนัในตลาดเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของตลาด       
โดยเป็นกลุ่มของบรษิทัเทคโนโลยเีดมิทีห่นัมาใหค้วามส าคญัในกลุ่ม Smart City เพิม่มากขึน้ รวมถงึกลุ่มของบรษิทัทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน
กลุ่มเทคโนโลย ีแต่มส่ีวนแบ่งในตลาดโครงสรา้งพืน้ฐานเมอืงเดมิ ซึง่มกีารน าเทคโนโลยมีาร่วมกบัสนิคา้เดมิทีม่ส่ีวนแบ่งในตลาด
อยู่แลว้เพื่อเพิม่มลูค่าของสนิคา้ 

ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่/ส่วน
ต าบล  หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานระดบักระทรวง และหน่วยงานภาคเอกชนทีม่คีวามต้องการน าเทคโนโลยดีจิิทลัเขา้มา
พฒันาระบบเมอืงอจัฉรยิะ และพฒันาระบบบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบบรหิารจดัการน ้าอจัฉรยิะ “RPRO Water Orchestration” 

การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์หน่วยธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่  

 บรษิัทเป็นผู้เชีย่วชาญด้านโซลูชัน่เกี่ยวกบั Smart City และการท า Digital Transformation ด้วย Cloud Technology, 
Big Data Technology, IoT Technology, AI Technology และ Digital Security ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ ประกอบกบัมพีนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ  

ทัง้นี้ในดา้น Smart City บรษิทัไม่ไดม้ผีูเ้ชีย่วชาญ และพนัธมติรดา้นดจิทิลัเพยีงอย่างเดยีว แต่บรษิทัมทีมีผูเ้ชีย่วชาญและ
พนัธมติรดา้นอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า งานก่อสรา้ง และระบบสิง่แวดล้อม เพื่อร่วมกนัท างานตอบสนองความต้องการลูกคา้แบบครบ
วงจร ใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สงูสุด และยงัเป็นการสรา้งความแตกต่างและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัอกีดว้ย 

ส าหรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นัน้ มีผลด้านบวกคือการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมจากเดมิ เป็น New Normal ซึง่จะท าใหเ้กดิความตอ้งการเทคโนโลยมีาช่วยในการด าเนินชวีติสงูขึน้  
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2. ภาพรวมสภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของกลุม่ธรุกิจวิศวกรรม 

ในปัจจุบนัอตัราการขยายตวัของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนมแีนวโน้มที่สูงขึ้น จนถึงการส่งเสรมิการใช้
เชื้อเพลงิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมตามนโยบายของรฐับาลในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนื่องได้อย่างยัง่ยนื ดงันัน้ การเชื่อมต่อแหล่งผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนที่
มีมากขึ้นและสามารถรองรบัระบบได้อย่างมเีสถียรภาพและมปีระสิทธภิาพ จ าเป็นต้องมโีครงสร้างพิเศษที่ประสานงานการ
ด าเนินการดงักล่าว ซึง่แนวทางหนึ่งทีเ่ป็นไปไดใ้นการปรบัปรุงและแกไ้ขปัญหาในระบบไฟฟ้าดว้ยโครงขา่ย “สมารท์กรดิ” (Smart 
Grid) ซึ่งกระทรวงพลงังานได้จดัท าแผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของไทย รวมไปถึงหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชน และรฐัวสิาหกจิ ทีม่คีวามตอ้งการพฒันาระบบงานดา้นวศิวกรรม  

เพื่อวางกรอบทศิทางการพฒันาธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคล้องกบันโยบายของประเทศในภาพรวม ความจ าเป็นของการ
พฒันาระบบดงักล่าว จะส่งผลใหเ้กดิทศิทางการพฒันางานอุตสาหกรรมไฟฟ้า และงานดา้นวศิวกรรม (ระยะสัน้ 1 - 5 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2568)) และทศิทางเทคโนโลยดีจิทิลั (ระยะยาว 6 - 10 ปี (พ.ศ. 2569 - 2573)) 

ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หน่วยธุรกจิวศิวกรรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น/ส่วน
ต าบล  หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานระดบักระทรวง และหน่วยงานภาคเอกชนทีม่คีวามตอ้งการดา้นวศิวกรรมและดา้นอุทก
ศาสตร์ เนื่องจากหน่วยธุรกิจวิศวกรรมมคีวามเชี่ยวชาญในงานติดตัง้วศิวกรรมอย่างครบวงจร (Turnkey Project) รวมทัง้มี
ประสบการณ์ในการออกแบบตามระเบยีบขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ อย่างครบถว้น 

ทศิทางงานวศิวกรรม ระยะสัน้ 1 - 5 ปี  

- การพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับพลังงานทดแทน (Renewables Ramp Up) โดยน าทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ทรพัยากรหมุนเวยีนมาเขา้กระบวนการเพื่อใหเ้กดิพลงังานทดแทน ซึง่จะมสีดัส่วนถงึ 2 ใน 3 ของการผลติพลงังาน
ทัง้หมดในอนาคต 

- การพฒันาธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัส าหรบัโครงการก่อสรา้งและโครงการพฒันาระบบไฟฟ้า 
- การพฒันาธุรกจิใหส้อดคล้องกบัธุรกจิพลงังานแบบกระจายตวั (Distributed Energy Resources Proliferation) เช่น 

ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop PV) อุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน 
(Battery) สนับสนุนโครงขา่ยระบบไฟฟ้าแบบกระจายตวั 

ทศิทางงานวศิวกรรม ระยะยาว 6 -10 ปี  

- การพฒันาธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญค่รบวงจร (Turnkey Project) 

การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์หน่วยธุรกจิวศิวกรรม 

บรษิทัมแีผนทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นวศิวกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางงานวศิวกรรม และการขยายตวัของ
ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง รวมทัง้งานติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นไปตามแผนนโยบายการก่อสร้างและ
พฒันาระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ และแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศเช่นกนั รวมถงึบรษิทัจะเขา้ไปมส่ีวนแบง่
ในการจดัการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ เนื่องจากมผีูป้ระกอบการทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ก าหนดมจี านวนน้อยรายทีไ่ดม้าตรฐาน
และใหบ้รกิารแบบครบวงจร (Turnkey Project) ซึ่งบรษิทัมคีวามพรอ้มดว้ยทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ผ่านการดแูล
โครงการของหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการจดัการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
ขอ้ไดเ้ปรยีบกบับรษิทัคู่แขง่ 
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ทัง้นี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรสั (Covid-19) คาดว่าจะส่งผลกระทบกบัการไม่สามารถเขา้ด าเนินงาน
ตามแผนงาน เนื่องจากมาตรการป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาด รวมทัง้อาจเกดิการชะลอตวัของการเปิดประมลูโครงการ
ต่างๆ ของภาครฐั  

3. ภาพรวมสภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของกลุม่ธรุกิจวิศวกรรมระบบรางรถไ    

ในปัจจุบนัพบว่ามบีรษิทัทีห่นัมาสนใจงานดา้นระบบรางเพิม่มากขึน้ จากแผนการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารขนส่ง
ทางรางรถไฟทีท่นัสมยัและการบรหิารจดัการทีด่ ีส่งเสรมิการแข่งขนัของประเทศภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนไป ซึ่งมบีรษิทั
รายใหญ่ทีค่รองส่วนแบ่งตลาดส่วนมากอยู่เพยีงไม่กีร่ายเท่านัน้ อาท ิบรษิทั Bombardier, Siemens, Hitachi, Alstom, AMR และ 
บรษิทั เอ.เอส. แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ากดั ซึง่บรษิทัรายใหญ่ดงักลา่วเน้นไปแขง่ขนัในงานโครงการใหม่หรอืมมีูลค่า
สงูและเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานระบบอาณตัสิญัญาณเป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทนัน้     
น้อยมาก เนื่องจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะเจาะกลุ่มตลาดขนาดเลก็ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของโครงการทีเ่น้น
ไปทางดา้นจดัหาปรบัปรุง หรอืบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน จงึท าใหม้โีอกาสในการแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 

การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่จากการที่อุตสาหกรรมนี้มลีกัษณะเฉพาะ ผู้ประกอบการรายเล็กมี โอกาสที่จะเขา้ร่วม
แขง่ขนัไดย้ากเน่ืองดว้ยตอ้งใชเ้งนิทุนมากและตอ้งมเีทคโนโลยขี ัน้สงูท าใหเ้กดิการแขง่ขนัค่อนขา้งน้อย 

ทัง้นี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรสั (Covid-19) คาดว่าจะส่งผลกระทบกบัการไม่สามารถเขา้ด าเนินงาน
ตามแผนงาน เนื่องจากมาตรการป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาด รวมทัง้อาจเกดิการชะลอตวัของการเปิดประมลูโครงการ
ต่างๆ ของภาครฐั  

ปัจจยัในการด าเนินงานร่วมกบัคู่คา้ 

เนื่องดว้ยบรษิทัไม่มผีลติภณัฑเ์ป็นของตวัเอง จงึเป็นผลใหบ้รษิทัมอี านาจในการต่อรองไม่มากนัก อย่างไรกต็ามบรษิทั
อาจต้องเผชญิกบัปัญหาดา้นความไม่แน่นอนของคู่คา้ เนื่องจากคู่ค้าอาจมกีารยกเลกิหรอืไปจบัคู่กบัคู่คา้เจา้อื่น ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได ้

อ านาจในการต่อรองของเจา้ของโครงการ 

เจ้าของโครงการซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัมขีอ้ก าหนดและกรอบการท างานตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : 
TOR) ซึง่ท าใหเ้จา้ของโครงการมอี านาจในการต่อรองกบับรษิทัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด 

การแบ่งส่วนตลาดจะแบง่ตามแผนปฏบิตักิาร แผนงานโครงการ ดงันี้ 
- กลุ่มโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
- งานระบบอาณตัสิญัญาณ 
- กลุ่มโครงการก่อสรา้งรถไฟสายใหม ่
- โครงการก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืง 
- กลุ่มโครงการรถไฟความเรว็สงู 
- การเพิม่จ านวนและรกัษาคุณภาพรถจกัรและลอ้เลื่อน 

แนวโน้มการตลาด 

ส าหรบัแนวโน้มในอีก 1 - 10 ปีข้างหน้าคาดว่าน่าจะขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 5 - 10 ต่อปี ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัปัจจยั
ทางการตลาดหลายปัจจยั อาท ิการเขา้ยื่นประมลูงานตามแผนวสิาหกจิของประเทศ เป็นตน้ 
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ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหน่วยธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ คอื หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิเกี่ยวกบัระบบราง 
และบรษิทัคู่คา้ซึง่เป็นการจบัคู่ทางธุรกจิกบับรษิทัต่างชาติ โดยจะมุ่งเน้นงานทีเ่กีย่วกบัระบบรางทัง้ในและนอกประเทศทีไ่ดป้ระกาศ
เป็นแผนงานโครงการ งานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินโครงการ และบรษิทัทีป่ระมลูงานไดท้ีก่ าลงัมองหาคู่คา้  

 

6.3 การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

 ดา้นความสามารถ 

- บรษิทัสามารถใหค้ าแนะน าปรกึษาดา้นดจิทิลั โซลูชัน่ ดา้นวศิวกรรมระบบรางรถไฟ และดา้นวศิวกรรม โดยมี
ใบอนุญาตและใบรบัรองประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 

- บริษัทมีประสบการณ์จากการให้บรกิารลูกค้าหลายโครงการ ทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จึงมแีนว
ทางการแกไ้ขหรอืการจดัการปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ดา้นบรกิาร 

- บรษิทัมกีระบวนการในการจดัการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ โดยจดัใหม้กีารอบรมดา้น Service Mind เพื่อสรา้ง
ความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

- บรษิทัยดึหลกัความตรงต่อเวลาในการปฏบิตังิานและในการส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ 

 ดา้นภาพลกัษณ์ 

- บรษิัทด าเนินธุรกจิเขา้สู่ปีที ่11 รวมทัง้มชีื่อเสยีงและความน่าเชื่อถือซึ่งสะทอ้นจากผลส ารวจความพงึพอใจ
ของลูกคา้ 

- บรษิทัจดทะเบยีนแบบนิตบิุคคลเป็นบรษิทัจ ากดั ซึ่งมคีวามน่าเชื่อถอื และมทีีต่ัง้ส านักงานใหญ่อย่างชดัเจน 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

6.4 แผนการตลาด 
การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

(Marketing Mix) 

หน่วยธรุกิจ 
ดิจิทลั โ ลูชัน่ 

หน่วยธรุกิจ 
วิศวกรรมระบบรางรถไ  

หน่วยธรุกิจ 
วิศวกรรม 

 

 

ผลิตภณัฑ ์

บรษิทัไดก้ าหนดแผนด าเนินงานของทัง้ 3 หน่วยธุรกจิ เพื่อใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์ทีว่างไว ้โดยมุ่งเน้นการ
ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสตลาดโลกที่ตอบรบัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ที่ถูกน ามาใช้ใน
ชวีติประจ าวนัและในองคก์ร รวมถงึตอบรบักบันโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรฐับาล  

ตารางที ่13 : ตารางส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

 

 

 

 

 

P roduct 
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ส่วนประสมทาง
การตลาด 

(Marketing Mix) 

หน่วยธรุกิจ 

ดิจิทลั โ ลูชัน่ 

หน่วยธรุกิจ 

วิศวกรรมระบบรางรถไ  

หน่วยธรุกิจ 

วิศวกรรม 

 

 

  ราคา 

 

กลยุ ท ธ์ ก า ร ตั ้ง ร า ค า แ บ บ 
Competition -  Based Pricing 
โดยตัง้ราคาตามตลาด เนื่องจาก
สภาวะการแข่งขันของตลาด
ดิจิทัลหรือเทคโนโลยี IoT มี
ระดบัการแข่งขนัสูงมาก อกีทัง้
ลู กค้าส่ วนใหญ่ยังมองการ
บรกิารจดัการดจิทิลัเป็นเรื่องไม่
ยาก สามารถจดัการงานดจิิทลั
บางส่วนภายในองค์กรเองได้ 
จงึท าให้ผู้บรกิารคู่แข่งขนัส่วน
ใหญ่ใช้กลยุทธ์ราคาต ่าโดยตัด
การบรกิารบางอย่างออก หรอื
เสนอผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพต ่า
เพื่อลดตน้ทุน ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่
เน้นการก าหนดราคาต ่าเท่ากบัคู่
แข่งขันรายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
แต่จะเน้นการสื่อสารให้ลูกค้า
เข้าใจถึงต้นทุนการบริการที่
แทจ้รงิถงึคุณภาพของผลติภณัฑ์
และการบริการแบบครบวงจร 
ทัง้นี้ ราคาค่าบริการจะมีการ
ปรับเปลี่ยนตามราคาของคู่
แข่งขันในตลาดปัจจุบันตาม
ลกัษณะงานของแต่ละโครงการ 

กลยุทธ์การตัง้ราคาแบบ Value - Based Pricing เนื่องจากงานที่บริการ
ดา้นวศิวกรรมเป็นงานวชิาชพี ซึ่งราคาค่าบรกิารทีลู่กคา้ยนิดจี่ายจะขึน้อยู่
กบัการรบัรูใ้นคุณค่าของสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัเป็นหลกั ไม่ไดพ้จิารณาที่
ต้นทุนสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ด้วยการบริการที่เป็น
มาตรฐานโดยทีม่ปีระสบการณ์ ประกอบกบัการบรกิารดา้นวศิวกรรมอื่นๆ 
แบบครบวงจร ท าให้บริษัทสามารถสร้างการรับรู้ของลูกค้า(Customer 
Value Perceptions) ถึงมูลค่าเพิ่ม (Value - Added) ของรูปแบบการ
ให้บริการแบบครบวงจรได้ เช่น ของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สงู ซึง่ท าใหลู้กคา้มคีวามเชื่อมัน่ในเรื่องของความถูกต้องตาม
กฎหมาย อีกทัง้ค่าบรกิารของบริษัทยงัมคีวามสมเหตุสมผล คุ้มค่ากบัการ
ลงทุนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัลูกคา้ด าเนินงานเอง 

ตารางที ่14 : ตารางส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rice 
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ส่วนประสมทาง
การตลาด 

(Marketing Mix) 

หน่วยธรุกิจ 

ดิจิทลั โ ลูชัน่ 

หน่วยธรุกิจ 

วิศวกรรมระบบรางรถไ  

หน่วยธรุกิจ 

วิศวกรรม 

 

 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

 

ปัจจุบนัช่องทางการขายผ่านพนักงานขายเป็นช่องทางหลกัของบรษิทั โดยการส่งพนักงานขายทีผ่่านการฝึกอบรม
ความรู้เข้าไปติดต่อพบลูกค้า ซึ่งแม้ว่าจะเป็นช่องทางที่มตี้นทุนขายสูง ไม่ว่าจะเป็นเงินเดอืนพนักงานขายและ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง แต่กเ็ป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด เนื่องจากกจิการของบรษิทัเป็นธุรกจิบรกิารซึ่ง
ต้องใชค้วามสามารถของพนักงานขายในการน าเสนอบรกิารของบรษิทับรรยายให้ลูกค้ารบัรูถ้ึงคุณค่าของบริการ
ของบรษิทัใหไ้ด ้

นอกจากนัน้ การเข้าไปพบลูกค้า ณ สถานทีท่ างานของลูกค้า ยงัท าให้พนักงานสามารถส ารวจหน้างานมองเห็น
ปัญหาของหน้างาน ซึง่บางครัง้ลูกคา้อาจไม่ทราบถงึปัญหานัน้ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าแก้ไขกบัลูกคา้ไดใ้นทนัท ีซึง่
จะท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจ และเชื่อมัน่ในศกัยภาพของบรษิทัมากยิง่ขึน้ 

และจากผลส ารวจแบบสอบถามความพงึพอใจของลูกค้าจากโครงการที่ผ่านมาของบริษัทจะเห็นได้ว่าลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจต่อการบรกิารของบรษิทัเป็นอย่างมาก จงึท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจทีจ่ะใชบ้รกิารของบรษิัทใน
โครงการอื่นๆ ต่อไป รวมถงึมกีารบอกต่อและแนะน าใหลู้กคา้อื่นๆ 

ดงันัน้ การเตบิโตของบรษิทัทีผ่่านมาใชว้ธิกีารสื่อสารแบบการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) ท าให้
สามารถเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายอกีดว้ย 

ตารางที ่15 : ตารางส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

(Marketing Mix) 

หน่วยธรุกิจ 
ดิจิทลั โ ลูชัน่ 

หน่วยธรุกิจ 
วิศวกรรมระบบรางรถไ  

หน่วยธรุกิจ 
วิศวกรรม 

 

 

การส่งเสริม
การตลาด 

 

บรษิทัได้ด าเนินการสื่อสารแบรนด์บรษิัทเพื่อให้ลูกค้ารบัรู้และจดจ าในสญัลกัษณ์โลโก้ของบรษิทั โดยจดัท าเสื้อ
ฟอรม์พนักงานและเสื้อพนักงานปฏบิตักิารเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหเ้กดิการจดจ ากบัลูกคา้และผูพ้บเห็น  
รวมทัง้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ Company Profile, Sales Kit, VDO, แฟ้มเอกสาร, ติดเครื่องหมาย
สญัลกัษณ์โลโกท้ีร่ถบรษิทั เป็นตน้ 
การโฆษณา (Advertising) : ใช้การโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น Google AdWords, Google Display 
Network และผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) : บรษิัทมกีารจดัท าเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ อาท ิFacebook 
Fanpage เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มูลรายละเอยีดบรกิารของบรษิทั ใหข้า่วสารดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ รวมถงึการส่งข่าวสารและกิจกรรม CSR ต่างๆ เพื่อสื่อสารกบัสื่อมวลชนและ
หน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อสรา้งการรบัรูท้ ีด่ตี่อบรษิทั  
ระบบฐานขอ้มูลส าหรบัการบรหิารความสมัพนัธ์ของลูกค้า (CRM Database) : พฒันาระบบฐานขอ้มูลส าหรบัการ
เกบ็ขอ้มูลส าหรบัการบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อใหส้ามารถบรกิารลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพมาก
ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการเกบ็ขอ้มูลชุดเดยีวทีท่ าใหทุ้กแผนกสามารถใชข้้อมูลในฐานขอ้มูลชุดเดยีวกนั เพื่อลดปัญหา
การใชข้อ้มลูหลายชุด ซึง่อาจท าใหเ้กดิความสบัสนได ้  

ตารางที ่16 : ตารางส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
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6.5 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 
ทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
แผนกบุคคลและธุรการไดม้มีาตรฐานการคดัเลอืกพนักงานทีม่คีวามรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที ่และ

พนักงานทีม่จีติใจรกัการบรกิาร มกีารประเมนิผลงาน และมนีโยบายการรกัษาพนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพใหท้ างานกบับรษิทัไดใ้น
ระยะยาว  

การใหบ้รกิารทีค่รบวงจรและมมีาตรฐานเหนือความคาดหมายของลูกคา้ 
น าเสนอบรกิารดา้นทีค่รบวงจรดว้ยบรกิารเสรมิต่างๆ ทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น ซึง่จะท าให้

ลูกคา้มคีวามสะดวกและเกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  

กระบวนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 

การออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ มขี ัน้ตอนทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ มกีารควบคุมคณุภาพการบรกิารใหด้ี
อย่างสม ่าเสมอ โดยมุง่เน้นใหก้ารด าเนินธุรกจิอยู่บนพืน้ฐานของขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

ความเป็นมอือาชพี 

เน่ืองจากงานบรกิาร 3 หน่วยธุรกจิหลกัของบรษิทั จ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสดงถงึความเป็นมอือาชพีและความน่าเชื่อถอื ตัง้แต่
ระดบัองค์กรจนถึงพนักงานทุกคนที่รบัผดิชอบการติดต่อประสานงานกบัลูกค้า ดงันัน้ทางบรษิัทจงึได้มกีารด าเนินการจดัท า
รายงานและการประเมนิผลโครงการ รวมถงึแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจส าหรบัลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโครงการกบัทางบรษิัท 
เพื่อใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจและมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารจากบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

การตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

มแีผนการตลาดทีมุ่่งเน้นการเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ นอกเหนือจากการบอกต่อ (Word of Mouth) เพยีงอย่าง
เดยีว อกีทัง้ต้องสามารถสื่อสารถงึการบรกิารและคุณค่าทีท่ าใหลู้กคา้สามารถรบัรู้ได ้เพื่อใหเ้กดิการใชบ้รกิารในโครงการอื่นๆ 
ต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 7 : แผนการเงิน 
 

7.1 แหล่งเงินทุน (แผนการลงทุนและการกู้เงิน)  
เพื่อรองรบัการเติบโตของรายได้ในอนาคต ในปี 2564 บรษิัทมแีผนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอตัรา 45% และ

วางแผนเตบิโตอย่างต่อเนื่องหลงัจากนัน้ในอตัรา 10% ต่อปี อกีทัง้ปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเขา้เป็น
บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) ที่นอกจากจะมวีตัถุประสงค์เพื่อ
รองรบัการระดมทุนในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต ่าลงในอนาคตแล้ว ยงั ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กักวา้งขวางมากยิง่ขึน้ อนัจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ และคู่คา้ ทัง้ในและต่างประเทศที่
จะเขา้มาร่วมโครงการกบับรษิทัอกีดว้ย 

ทัง้นี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือไปจากประเภทธุรกิจในปัจจุบนั 
ก่อใหเ้กดิความจ าเป็นในการใชเ้งนิลงทุนจ านวนหนึ่ง ซึ่งแหล่งทีม่าของเงนิทุนนัน้ ทางบรษิทัวางแผนจดัสรรจากเงนิสดส่วนเกนิ
คงเหลอืทีส่ะสมในทุกๆ ปี รวมถงึเงนิทุนจากการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัย์ MAI และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมในอนาคต   

 
7.2 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ตารางที ่17 : ตารางแสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน 

                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายได ้      

รายไดจ้ากธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ 335.54 369.09 406.00 446.60 491.26 

รายไดจ้ากธุรกจิวศิวกรรม 260.97 287.07 315.78 347.36 382.09 

รายไดจ้ากธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 149.13 164.05 180.45 198.49 218.34 

ดอกเบีย้รบั 0.37 0.39 0.67 1.01 1.46 

รายไดอ้ื่น 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้ 747.22 820.60 902.90 993.46 1093.15 

ค่าใชจ้่าย      

ตน้ทุนจากธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ 252.39 277.61 305.29 335.74 369.24 

ตน้ทุนจากธุรกจิวศิวกรรม 221.83 244.01 268.41 295.25 324.78 

ตน้ทุนจากธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 126.76 139.44 153.38 168.72 185.59 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 92.69 95.64 98.89 102.33 105.46 

ค่าเสื่อมราคา 7.49 8.10 8.32 6.86 7.03 

ตน้ทุนทางการเงนิ 4.33 1.95 0.54 0.43 0.34 

รวมค่าใช้จ่าย 705.49 766.75 834.83 909.33 992.44 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 41.73 53.84 68.07 84.13 100.71 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 8.35 10.77 13.61 16.83 20.14 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษีเงินได้  33.38 43.08 54.46 67.30 80.57 
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ดงันี้ ตามที่บรษิัทได้ก าหนดทศิทางใหม้กีารเติบโตของรายได้ในอตัรา 45% ในปี 2564 และ 10% ต่อปี ในปี 2565 - 
2568 นัน้ จ าเป็นต้องมกีารสรรหาทรพัยากรบุคคลเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการเตบิโตดงักล่าว ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
จากปีก่อนโดยเฉลีย่คดิเป็น 50% ซึง่ทางบรษิทัเชื่อมัน่ว่า การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพจะท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมค่าใชจ้า่ย
ดงักล่าวไดใ้นปีถดัๆ ไป โดยจะใหม้กีารเตบิโตของค่าใชจ้่ายคดิเป็น 3% ต่อปี และคาดว่าในปี 2564 นี้ บรษิัทจะสามารถสรา้ง
ก าไรไดเ้พิม่ขึน้คดิเป็น 50% โดยประมาณ 

นอกจากนัน้ บรษิทัวางแผนจะเพิม่สดัส่วนรายไดจ้ากธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ เนื่องจากเป็นธุรกจิทีส่ร้างก าไรใหบ้รษิัทใน
สดัส่วนทีส่งูกว่าธุรกจิวศิวกรรม และธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟในช่วงทีผ่่านมา ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 
และการด าเนินธุรกจิเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด จงึไดจ้ดัสรรสดัส่วนการเตบิโตของรายไดข้องธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่ ธุรกจิวศิวกรรม 
และธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟเป็น 45% : 35% : 20% ตามล าดบั 
 

7.3 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

สนิทรพัย์      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 53.37 283.97 278.93 305.68 342.30 

เงนิลงทุนชัว่คราว 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 124.51 141.44 153.08 168.31 185.59 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 158.77 230.22 253.24 278.57 306.42 

สนิคา้คงเหลอื 30.30 33.33 36.66 40.33 44.35 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 7.86 8.65 9.52 10.44 11.50 

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 375.02 697.82 731.64 803.54 890.37 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 10.57 11.62 12.79 14.06 15.47 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

ทีด่นิ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 133.64 129.59 155.15 156.34 153.10 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 2.21 1.55 1.02 0.99 1.13 

สทิธกิารใชส้นิทรพัย์ 6.77 5.58 4.39 3.20 2.10 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1.75 1.70 1.96 2.00 1.96 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 155.28 150.38 175.65 176.93 174.10 

รวมสินทรพัย ์ 530.30 848.20 907.29 980.47 1,064.47 

หนี้สนิ      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

53.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 204.17 241.82 268.81 298.63 331.09 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.72 1.93 3.36 4.96 6.62 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 18.67 20.53 22.57 24.84 27.32 

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 276.74 264.28 294.74 328.43 365.03 
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หน่วย : ลา้นบาท 

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5.76 3.16 0.00 0.00 0.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 5.88 4.69 3.48 2.22 0.88 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนักงาน 

2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 3.03 3.34 3.67 4.04 4.44 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 17.26 13.78 9.74 8.85 7.91 

รวมหน้ีสิน 294.00 278.06 304.48 337.28 372.94 

สว่นของผูถ้อืหุน้      

ทุนจดทะเบยีน  200.00 285.00 285.00 285.00 285.00 

ทุนทีอ่อกช าระแล้ว 136.25 221.89 221.89 221.89 221.89 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  4.00 226.36 226.36 226.36 226.36 

ก าไรสะสม   

  - ทุนส ารองตามกฎหมาย 11.65 13.80 16.52 19.88 23.91 

  - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 84.40 108.09 138.04 175.06 219.37 

รวมส่วนของผู้ถ อหุ้น 236.30 570.14 602.81 643.19 691.53 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถ อหุ้น 530.30 848.20 907.29 980.47 1,064.47 

ตารางที ่18 : ตารางแสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

7.4 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) 

 
 

      
แผนภาพที ่9 : อตัราส่วนเงนิทนุหมุนเวยีน และอตัราส่วนเงนิทนุหมุนเวยีนเรว็ 
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อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

 

 
 

      
แผนภาพที ่10 : แสดงอตัราส่วนหมุนเวยีนสนิทรพัยร์วม และอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้ 

 

      
แผนภาพที ่11 : แสดงระยะเวลาเฉลีย่ในการเกบ็หนี้ และอตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 

 
 

 

      
แผนภาพที ่12 : แสดงอตัราก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรสุทธ ิ
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แผนภาพที ่13 : แสดงอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ัง้หมด และอตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

         
แผนภาพที ่14 : แสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

อตัราส่วน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)   1.34   2.61   2.48   2.45   2.44  

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ (Quick Ratio)  1.24   2.49   2.36   2.32   2.32  

2. อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turnover) 1.29 1.19 1.03 1.05 1.07 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)  4.59   9.25   9.25   9.25   9.25  

ระยะเวลาเฉลีย่ในการเกบ็หนี้ (Average Collection Period)  79 วนั   39 วนั   39 วนั   39 วนั   39 วนั 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory Turnover)  20.64   20.78  20.77  20.77    20.77   

อตัราค่าใชจ้่ายขายและบรหิารตอ่รายได ้(SG&A to Revenue) 12.43% 11.66% 10.96% 10.31% 9.66% 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
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ตารางที ่19 : ตารางการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

3. อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้รวมทุกธุรกจิ  (Gross Profit Margin) 19% 19% 19% 19% 19% 

            - อตัราก าไรขัน้ตน้ ธุรกจิดจิทิลั โซลูชัน่  
       (Gross profit margin - Digital Solution) 

25% 25% 25% 25% 25% 

- อตัราก าไรขัน้ตน้ ธุรกจิวศิวกรรม 
       (Gross profit margin – Engineering) 

15% 15% 15% 15% 15% 

- อตัราก าไรขัน้ตน้ ธุรกจิวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 
      (Gross profit margin - Railway Engineering) 

15% 15% 15% 15% 15% 

อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 4.47% 5.25% 6.03% 6.77% 7.37% 

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ัง้หมด  
       (Return on Asset : ROA) 

5.76% 6.24% 6.20% 7.13% 7.88% 

อตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) 13.87% 10.68% 9.29% 10.80% 12.07% 

4. อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวม (Debt-to-Asset Ratio) 0.55 0.33 0.34 0.34 0.35 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt-to-Equity Ratio)  1.24   0.49   0.51   0.52   0.54  
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บทท่ี 8 : ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่าง
ยัง่ยืน โดยเน้นการปฏิบตัิงานที่มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งผสานประโยชน์และการเติบโตไปด้วยกนั โดยก าหนดเป็น
นโยบายในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายความรบัผดิชอบทางสงัคม โดยสื่อสารไปยงัทุกคนในบรษิทัใหน้ าไปปฏบิตัิอย่าง
เคร่งครดัเพื่อใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการท างาน รวมทัง้ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการเป็นส าคญั 

การด าเนินธุรกจิโดยยดึหลกัการบรหิาร 3 ประการ คอื ความล ้าสมยั คุณภาพ และคุณธรรม ไดถู้กก าหนดไวใ้นกลยุทธ์
ของบรษิทั โดยมกีระบวนการด าเนินงานทีค่ านึงถงึหลกัความยัง่ยนืทีน่ าแนวคดิเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ด้าน “CSR in Process” เข้ามาใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกระบวนการท างาน เพื่อสร้าง
ความยัง่ยืน ให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับกระบวนการท างานตามระบบบริหารคุณภาพ (Quality 
Management) ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure : P), วธิกีารปฏบิตังิาน (Work Instruction : W), คู่มอืพนักงาน และประกาศ
ต่างๆ ของบรษิทั  

 

นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
บรษิทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ และใหค้วามส าคญัในการใหบ้รกิารทีด่ ีเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ โดยเน้นการ

ปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถงึการมส่ีวนร่วม การพฒันาชุมชน การปกป้องสิง่แวดล้อม ใหค้วามส าคญักบัการ
ท านุบ ารุงศาสนา การศกึษา ชุมชนและสงัคม ตลอดจนดูแลรกัษาการใชท้รพัยากรให้เกดิความคุม้ค่า โดยปฏบิตัติามกฎหมาย 
ข้อก าหนด จารีตประเพณีของท้องถิ่นและชุมชน หรือแนวปฏิบตัิสากล ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ รวมทัง้มุ่งมัน่พฒันาและ
ปรบัปรุงเพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีสุ่จรติและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจ โดยในการด าเนินธุรกจิกบัคู่ค้าจะยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคเพื่อผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมต่อคู่คา้ ตอ้งไม่น ามาซึง่ความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัและไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

1.1 ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอืเงือ่นไขทางการคา้ 
1.2 มุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืทีด่กีบัผู้จดัส่งวตัถุดบิ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพในการ

ด าเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยาว 
1.3 รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
1.4 จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้

ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องและไม่สนับสนุน
สนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

1.5 ต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยบรษิทัจะไม่ด าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) การรวมหวัก าหนดราคา 
(2) การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจดัคู่แข่ง ทัง้นี้ การก าหนดราคาขายสินค้าของบริษัท จะมาจากการ

พจิารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ก าหนดราคาสนิคา้ตามตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได ้นอกจากนี้ นโยบายการ
จดัซื้อของบรษิทั มกีารก าหนดวธิกีารจดัหา และขัน้ตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 
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1.6 จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและการสรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเอกสารลบั ผ่านช่องทางที่บริษัทก าหนดไว้ในคู่มอื
จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  

บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม สุจรติ โปร่งใส รบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคู่มอืจรรยาบรรณของบรษิทั และตามหลกัการสากล เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
กลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ยนื โดยบรษิัทตระหนักว่าการคอร์รปัชนัถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าว รวมทัง้เป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว จงึไดม้กีารก าหนด
นโยบายต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชนัเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใินป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจรติคอรร์ปัชนัใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

3. การเคารพสทิธมินุษยชน  

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนของทุกคน โดยปฏบิตัติ่อทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัปราศจากการ
เลอืกปฏบิตั ิหลกีเลี่ยงการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและใหค้วามส าคญัดา้นแรงงาน โดยปฏบิตัติ่อพนักงานของบรษิทัทุก
คนดว้ยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา หรอืความพกิารใดๆ โดยใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานอย่างเป็นธรรม ทัง้นี้บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

3.1 บริษัทปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภยั ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากสารเสพตดิ และปฏบิตัติ่อทุกคน
โดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยสาเหตุอนัเนื่องมาจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างของถิน่ก าเนิด เพศ อายุ 
สผีวิ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชื่อ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความทุพพลภาพ ฐานะ ชาตติระกูล หรอืสถานะ
อื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพส่วนบุคคลและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

3.2 บรษิทัหมัน่ตรวจตราดแูลมใิหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั เขา้ไปมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 
รวมถึงการเขา้ร่วมและยอมรับหลกัปฏิบตัิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินุษยชนขององค์การ
สหประชาชาต ิเป็นตน้ 

3.3 บรษิทัใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่พนักงานของบรษิทั เพื่อน าไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการและ/หรอืกิจกรรมที่ละเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล นอกจากนี้ บรษิัทยงัให้
สทิธเิท่าเทยีมส าหรบัผูท้ีม่คีวามพกิารทางร่างกายในการเขา้ท างาน โดยเปิดรบัพนักงานทีม่คีวามพกิารทางดา้นการ
พดูเป็นพนักงานภายในบรษิทั โดยไดส้ทิธคิ่าตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกบัพนักงานทีม่รี่างกายปกติ 

4. การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะ
ช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ 
บรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1 เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
4.2 จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน เงื่อนไขการจา้งงาน และการพจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการ

ประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม โดยจดัใหม้กีารพจิารณาปรบัขึน้
ค่าตอบแทนพนักงานทุกปี โดยพจิารณาตามผลการปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม 
รวมถงึการพจิารณาโบนัสสิน้ปี และค่าล่วงเวลา ใหแ้ก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม 

4.3 ส่งเสรมิการพฒันา โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมภายในบรษิทั และส่งเขา้ร่วมสมัมนา/ฝึกอบรมภายนอก เพื่อเป็นการ
พฒันาความสามารถและทกัษะดา้นต่างๆ ในการท างาน 
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4.4 จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นตน้ 
4.5 จดัใหม้กีารฝึกอบรม ส่งเสรมิ และพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานทุกระดบัชัน้ รวมถงึการฝึกอบรมเพื่อ

รบัมอืกบัเหตุการณ์ไม่คาดคดิ เช่น เหตุเพลงิไหม ้โดยมกีารฝึกซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี 

5. การปฏบิตัติ่อลูกคา้ 

บรษิทัและลูกคา้ใหค้วามส าคญัส าหรบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์และการบรกิารทีด่ ีโดยยดึมัน่ในการปฏบิตัติ่อลูกคา้ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต รกัษาความลบัของลูกค้า และเอาใจใส่ในการให้บริการต่างๆ รวมถึงจดัให้มีช่องทางที่ลูกค้า
สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและรักษา
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่องยาวนาน 

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการดูแลสิง่แวดล้อมเพื่อไม่ใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้ อม บรษิทั 
เลง็เหน็ว่าการอนุรกัษ์พลงังานเป็นสิง่ส าคญั และในฐานะทีบ่รษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัประเทศ จงึค านึงถงึการ
ด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร
อย่างต่อเนื่อง ดา้นสงัคม (Social) โดยการดแูลสงัคมใกลแ้ละสงัคมไกลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีและดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
โดยการปกป้องสิง่แวดล้อม ตามนโยบายคุณภาพและสิง่แวดล้อมของบรษิทั “สร้างนวตักรรมที่มคีุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้อง
สิง่แวดลอ้ม เพื่อประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้”  

7. กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 

บริษัทส่งเสริมการพฒันาชุมชนและสงัคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจดั
กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม (CSR Activities) เพื่อสร้างจติส านึกในการร่วมเป็นจติอาสาให้กบัผู้บรหิารและพนักงานทุกคนในทุก
กจิกรรมของบรษิทั รวมทัง้สนับสนุนการช่วยเหลอืสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดอืดรอ้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ส่งเสรมิการจา้งแรงงานจากชุมชนเพื่อใหเ้กดิการกระจายรายได ้และก่อใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที ่และใหค้วามส าคญัยิง่
กบัการจดัการดา้นความปลอดภยัในโครงการทีต่ัง้อยู่ตามทีต่่างๆ ของชุมชน โดยเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมทีช่่วยเหลอืสงัคมทีทุ่ก
คนในบรษิทัมส่ีวนร่วม 

 

8.1 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพ ันาอย่างยัง่ย น 
บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน โดยตระหนักถงึการมส่ีวนร่วมใน

สงัคมใกลแ้ละสงัคมไกล รวมถงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อแนวปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
ทุกกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ดงันี้ 

1) ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีภายใน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทั รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ 
2) ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แขง่ ชมุชน และสงัคม 

 

8.2 การด าเนินงานเชิงสงัคม 
บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิโดยยดึหลกัการบรหิาร 3 ประการคอื ความล ้าสมยั คุณภาพ และคุณธรรม และมพีนัธกจิทาง

สงัคมในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีส่รา้งความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคา้อย่างตอ่เนื่องตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัจงึตระหนกั
ถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้มีความพร้อมและมคีวามสามารถตลอดเวลา ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้า ง
มลูค่าเพิม่ต่อบรษิทัเท่านัน้ แต่หากพนักงานมคีุณภาพชวีติทีด่กีจ็ะส่งต่อความสุขไปสู่ครอบครวั และขยายไปสู่สงัคมในวงกวา้งอกีดว้ย 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าพนักงานทุกคน โดยดแูลพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั
การเคารพสทิธมินุษยชนดว้ยความเท่าเทยีม ครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไปจนถงึการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ รวมทัง้ใหโ้อกาสและความกา้วหน้าในการท างาน 
การก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม 

นอกจากนี้ บรษิัทยงัให้สทิธเิท่าเทยีมส าหรบัผู้ที่มคีวามพกิารทางร่างกายในการเขา้ท างาน โดยเปิดรบัพนักงานที่มี
ความพกิารทางการพดูเป็นพนักงานภายในบรษิทั โดยไดส้ทิธคิ่าตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกบัพนักงานทีม่รี่างกายปกต ิ
รวมทัง้ยงัส่งเสรมิการจา้งแรงงานจากชุมชนเพื่อใหเ้กดิการกระจายรายได ้และก่อใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที่ 

บรษิทัส่งเสรมิการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยการจดักจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม (CSR Activities) เพื่อสรา้งจติส านึกใน

การร่วมเป็นจติอาสาใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในทุกกจิกรรมของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัยงัใหก้ารสนับสนุนการช่วยเหลอื

สาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดอืดรอ้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

8.3 การด าเนินงานเชิงส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทในฐานะผู้ให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานระดบัประเทศ ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ือง ดา้นสงัคม (Social) โดยการ
ดูแลสงัคมใกล้และสงัคมไกลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีและดา้นสิง่แวดล้อม (Environment) โดยการปกป้องสิง่แวดล้อม ตามนโยบาย
คุณภาพและสิง่แวดล้อมของบรษิทั “สร้างนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องส่ิงแวดล้อม เพ ่อประโยชน์และความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” 
 

8.4 การพ ันาของบริษทั 

ปัจจุบนับรษิทัต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษิทัจงึตระหนักถงึความส าคญั
ของการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยายไปสู่สงัคมในวงกวา้งอกี
ดว้ย โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่ีคุณภาพเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ต่อการน าองค์กรสู่ความเจรญิเตบิโตและความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื
รวมเป็นปัจจยัชีว้ดัถงึความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในการสนับสนุนการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บั
พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ยงัยดึมัน่ในการปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใตห้ลกัมนุษยธรรม โดยใหโ้อกาสทีเ่ท่า
เทยีมกนัในการจา้งงานภายใตร้ะเบยีบปฏบิตังิาน และกฎหมาย และปฏบิตักิบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทดูแลพนักงานทุกระดับครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านลักษณะงาน ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้ใหโ้อกาสและความก้าวหน้าในการท างาน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม ผ่านการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในการเตบิโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) และการใหค้่าตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมและเหมาะสมดว้ยการวดัเปรยีบเทยีบในเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ และ
การเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงออกซึ่งศกัยภาพเป็นผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานร่วมกบับรษิทั จนบรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทัร่วมกนั  

 

8.5 กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในส านักงาน 

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภยัจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจสงัคม 
ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึไดร้่วมกบัคณะอนุกรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โดยเขา้ร่วมโครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และการใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสาร
เสพตดิพนักงานทัง้บรษิทัซึง่ในการด าเนินการโครงการดงักล่าว บรษิทัไดแ้สดงถงึความมุ่งมัน่ และเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ไดแ้ก่ 
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1) ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกี่ยวกบัพษิของยาเสพตดิ
และการดแูลสุขภาพพนักงานดว้ยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  

2) สนับสนุนส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนมบีทบาท และมส่ีวนร่วมในการรณรงคป้์องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ และ 
ร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั  

3) ใหค้วามร่วมมอืกบัทางราชการส าหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของบรษิทัเป็นคณะท างานเพื่อรบัผดิชอบ

ด าเนินการโครงการโรงงานสขีาวใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกบันโยบายป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 
 

8.6 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กบัพนักงาน  
บรษิทัส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนมสุีขภาพกายและใจทีแ่ขง็แรง เพราะเชื่อว่าพนักงานคอืฟันเฟืองหลกัในการขบัเคลื่อน

องค์กร หากพนักงานมสุีขภาพด ีร่างกายแขง็แรง กจ็ะสามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัจงึจดัตัง้ชมรมวิง่ 
“GLi Running Club, Let’s Run Together” เพื่อส่งเสรมิสุขภาพแขง็แรงและกระชบัความสมัพนัธ์ภายในบรษิทั ควบคู่ไปกบัการ
ท าประโยชน์เพื่อสงัคม โดยในปี 2563 บรษิทัไดร้่วมสนับสนุนกจิกรรมวิง่เพื่อสรา้ง KMITL GO RUN ระดมทุนสรา้งโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  

 
ภาพบรรยากาศพนักงานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม KMITL GO RUN 
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8.7 การจดัอบรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กบัพนักงาน   
- บรษิทัจดัการอบรมฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟใหก้บัพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับวิธีป้องกันและระงบัอคัคีภยั ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทัง้
สามารถปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกตอ้งเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม ้

       
ภาพบรรยากาศการฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ 

- การอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขัน้พื้นฐาน มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
บาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยใหพ้น้จากอนัตรายก่อนน าส่งโรงพยาบาล บรษิทัจงึจดัการอบรมฯ ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการอบรม
และฝึกปฏบิตักิารการปฐมพยาบาลทีส่อดคลอ้งตรงกบัอุบตัเิหตุทีพ่บบ่อย เพื่อให้เกดิประโยชน์จากการอบรมอย่างสงูสุด    

 

    
ภาพบรรยากาศการฝึกซอ้มปฐมพยาบาล 
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8.8 กิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ดว้ยนโยบายและความมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  
และการให้ความส าคญักับชุมชนโดยรอบ รวมทัง้การร่วมรกัษ์สิ่งแวดล้อม โดยปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการจดักิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1) G Sharing Together : GLi ส่งมอบขวด PET ให้วดัจากแดง 

บรษิทัร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยการรณรงคส์รา้งจติส านึกในการคดัแยกขยะรไีซเคลิ
ให้กับพนักงาน ภายใต้โครงการ G sharing together : Zero Wasted (ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเรา)      
ดว้ยการรวบรวมขยะ “ขวดน ้าพลาสตกิใส” น าไปมอบใหก้บัศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม (โพสกิขส์า) วดัจากแดง    
จ.สมุทรปราการ เพื่อน าไปผลติเป็นผา้จวีรรไีซเคลิ โดยมพีระอาจารย์ทพิากร อรโิย เป็นผูร้บัมอบขวดพลาสตกิใส
จากคุณชยัธพชัร ์เหล่าศริริตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พรอ้มกนัน้ี บรษิทัยงัร่วมสนับสนุนแผงโซลารเ์ซลลส์ าหรบั
โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนพระไตรปิฎกฯ อกีดว้ย 

 

 
                              ภาพบรรยากาศการเขา้ร่วมกจิกรรมของศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

2) G Sharing Together: Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศนูย ์เร่ิมง่ายๆ ท่ีตวัเรา 
บรษิทัร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคดัแยกขยะเพื่อช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยจดัโครงการ Zero Wasted ลดขยะให้เป็น

ศูนย์ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเรา รณรงค์สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ด้วยการน าแนวคิด 3R : Reduce           
(ลดการใช)้, Reuse (น ากลบัมาใชซ้ ้า) และ Recycle (น ากลบัมาใชใ้หม่) เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการใชท้รพัยากรที่
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มอียู่อย่างคุม้ค่า สามารถช่วยลดปรมิาณขยะใหน้้อยลง โดยจดัจุดรบับรจิาคห่วงกระป๋อง กระป๋องน ้าอดัลม และชิ้นส่วน
อลูมเินียมต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อน าไปมอบให้กบัมูลนิธขิาเทยีม ในสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี เพื่อน าไป
เปลีย่นเป็นทุนทรพัยผ์ลติขาเทยีมส าหรบัผูย้ากไรต้่อไป 

 

 
        ภาพสือ่ประชาสมัพนัธ ์ณ จุดรบับรจิาคของโครงการ Zero Wasted 

 
3) G Sharing Together: GLi ร่วมใจสู้ภยัไวรสัโคโรน่า (Covid-19) มอบแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามยั 

ให้กบัหน่วยงานบริการประชาชน  
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) โดยมอบ

แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามยัแบบผา้ทีส่ามารถน าไปซกัไดใ้หก้บัส านักงานเขตวงัทองหลาง และสถานีตรวจ
นครบาลวงัทองหลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานบรกิารประชาชนส าหรบัแจกจ่ายให้กบัเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึง
ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร เพื่อการป้องกนัและลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) 

   
ภาพการมอบแอลกอฮอลเ์จลและหน้ากากอนามยัใหก้บัส านักงานเขตวงัทองหลาง และสถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง 

4) G Sharing Together: GLi ร่วมสร้างเสริมความปลอดภยัของชุมชนใกล้เคียง 
บรษิทัตระหนักถงึคุณภาพชวีติทีด่ขีองชุมชนใกลเ้คยีง โดยร่วมกบัส านักงานเขตวงัทองหลางในการสรา้งเสรมิ

การเดนิทางที่ปลอดภยัของประชาชน โดยมอบชุดกระจกจราจรมองทางแยกพร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ จ านวน 2 ชุด 
เพื่อน าไปตดิตัง้บรเิวณต้นซอยลาดพรา้ว 64 แยก 12 โดยเป็นการร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ ีและสรา้ง
เสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชน 
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บทท่ี 9 : แผนฉุกเฉิน 
 

บรษิทัไดจ้ดัท าสรุปแผนฉุกเฉินของธุรกจิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยประเมนิจากความเสีย่งจากสภาวะ
วกิฤตหิรอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนการด าเนินงาน  แผนการตลาด และแผนการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

9.1 ความเส่ียงกรณีเกิดภาวะวิกฤติหร อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

บรษิทัไดจ้ดัท าแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ หรอื Business Continuity Plan (BCP) เพื่อเป็นกระบวนการรองรบั
ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ทัง้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตัิเหตุ       
การก่อการรา้ย หรอืการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวอาจมผีลกระทบท าใหบ้รษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงาน หรอื        
ไม่สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

 โดยในแผน BCP ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทัง้ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่      
ความรบัผดิชอบ และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัมแีผนทบทวนแผน BCP ดงักล่าวทุกปี 

และส าหรบัปี 2563 บรษิทัไดด้ าเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินเมื่อเกดิเหตุการณ์อุทกภยัแบบเสมอืนจรงิ ซึง่ไดก้ าหนดหน้าที่
ใหก้บัพนักงานทุกคน รวมทัง้ร่วมปฏบิตัติามทุกขัน้ตอนของแผน BCP อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัวางแผนว่าจะจดัใหม้กีารซอ้ม
รบัมอืกบัสถานการณ์จ าลองอื่น ซึง่หมุนเวยีนไปตามแผนการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิทีก่ าหนดใหซ้อ้มปีละ 1 เหตุการณ์เป็นอย่างน้อย 

 

9.2 ความเส่ียงจากสถานการณ์โรคระบาด 

การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทัว่โลก รวมทัง้อาจกระทบไปอกีหลายปี
หากยงัไม่มวีคัซีนที่สามารถป้องกนัการตดิเชื้อได้อย่างเดด็ขาด ซึ่งในด้านการด าเนินธุรกจิของบรษิัทอาจท าใหก้ารคาดการณ์
รายได้ไม่เป็นไปตามทีต่ัง้ไว ้แต่อย่างไรกต็าม ปัจจยัส าคญัทีจ่ะผลกัดนัตลาด ICT ให้มกีารขยายตวัยงัคงเป็นนโยบายและการ
ลงทุนของภาครฐั อาท ินโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีส่่งเสรมิการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital 
Economy) การพฒันาอย่างต่อเนื่องของรฐับาลดจิทิลั (Digital Government) การลงทุนและใชจ้่ายเพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ดา้น ICT อาท ิBig Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Internet of Thing (IoT), Cloud Computing และ Cyber Security 
ซึง่ถอืเป็นโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัระดบัประเทศทีย่งัคงตอ้งด าเนินการ แต่อาจจะล่าชา้กว่าแผนทีก่ าหนดไว ้

ในส่วนการป้องกนัความเสี่ยงของการระบาดภายในบรษิัท ได้มแีผนฉุกเฉินเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 
(Covid-19) ขัน้สูงสุด โดยจดัตัง้จุดสแกนวดัอุณหภูมใินร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่อทุกครัง้ก่อนเข้าพื้นที่ส านักงาน หากมี
อุณหภูมริ่างกายเกิน 37.5 องศา จะไม่ให้เขา้ภายในบรษิัท และให้พนักงานดงักล่าวไปตรวจร่างกาย รวมทัง้ให้ท างานที่บ้าน 
(Work from Home) เพื่อสงัเกตอาการ ทัง้นี้ ส าหรบัพนักงานทีท่ างานอยู่ในส านักงานในพืน้ทีท่ีม่จี านวนคนหนาแน่นและมคีวาม
เสีย่งตดิเชือ้สงู บรษิทัไดใ้หก้ลุ่มพนักงานดงักล่าวท างานทีบ่า้นเพื่อลดจ านวนความหนาแน่นและความเสีย่งจากการตดิเชือ้  

ขณะเดยีวกนั บรษิัทได้ออกสื่อประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏบิตัิเพื่อระวงัและป้องกนัตวัจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) แก่พนักงานอย่างทัว่ถงึและต่อเนื่อง โดยคณะผูบ้รหิารตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ก าหนดมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั 
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9.3 ความเส่ียงด้านการบริหาร  

ในฐานะที่บรษิัทเป็นผู้ให้บรกิารในด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค การด าเนินธุรกิจของบริษัทจงึจ าเป็นต้องใช้ผู้บริหาร และที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกั ซึง่หากบรษิทัสญูเสยีผูบ้รหิารและดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
และผลการด าเนินงานในอนาคตได ้ 

บรษิทัไดมุ้่งพฒันาการบรหิารงานอย่างมอือาชพี และพฒันาผูบ้รหิารรุ่นใหม่ขึน้มารองรบัการขยายงานอย่างเป็นระบบ
ดว้ยการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) รวมทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารมส่ีวนร่วมออกความคดิเหน็ในการ
วางนโยบาย และแผนธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนใหอ้ านาจการตดัสนิใจในดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจ
และความเชีย่วชาญในการบรหิารธุรกจิของบรษิทั  

 

9.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส ่อสาร 
การเปลีย่นแปลงในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ รวมทัง้มกีารแขง่ขนัใน

อุตสาหกรรมค่อนขา้งสงูและมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงตลอดเวลา หากบรษิทัไม่สามารถตดิตามและพฒันาสนิคา้บรกิารใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด อาจท าใหบ้รษิทัไม่สามารถรกัษาลูกคา้ทีม่อียู่และเสยีโอกาสทางธุรกจิได้ 

บรษิทัมทีมีวจิยัและพฒันาเพื่อตดิตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละขอ้มลูขา่วสารทางธุรกจิอย่างใกลช้ดิและตดิตาม
การพฒันาผลติภณัฑ์ของบรษิทัผู้ผลติอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีรวมทัง้สรา้งองค์ความรูท้างเทคโนโลยแีละถ่ายทอดความรู้
ให้หน่วยงานภายในบรษิัท และจดัให้เขา้อบรมในเขา้ร่วมสมัมนาทางวชิาการ การอบรมการถ่ายทอดความรู้จากผู้ผลติอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

9.5 ความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ดว้ยความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่คีวามปลอดภยั เชื่อถอืได ้และ    

มปีระสทิธภิาพ ของบรษิทัจงึต้องมคีวามเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบและป้องกนั หากเกดิการพยายามเขา้ถึง
ระบบสารสนเทศของบรษิทัและโครงการทีบ่รษิทัดแูลอยู่ ทัง้จากบุคคลภายในและภายนอกโดยที่ไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึ หรอืไม่ไดร้บัการ
อนุญาต รวมทัง้การโจมตจีากไวรสัคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจท าใหก้ารใหบ้รกิารของบรษิทัอาจหยุดชะงกัไม่สามารถใหบ้รกิารได้ 

บริษัทได้จดัท าแผนงานรองรบัเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ของงานระบบ โดยมทีัง้     
แผนป้องกนั (Preventive) และแผนการบ ารุงรกัษา (Corrective) อุปกรณ์งานระบบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกนัและ
เตรยีมความพร้อมให้กบัที่รบัผดิชอบในการปฏิบตัิหน้าที่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทนัทใีนกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินใน
ระบบงาน พรอ้มทัง้พฒันาดา้นบรหิารจดัการความมัน่คงสารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานตามกระบวนการและระบบงานที่
พฒันาขึน้ รวมทัง้มกีารตดิตามขา่วสารดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์เพื่อเฝ้าระวงั และเตรยีมการรบัมอือยู่เสมอ 

 

9.6 ความเส่ียงด้านสภาวะการแข่งขนั 

ดว้ยสภาวะการแข่งขนัของตลาดในธุรกจิของบรษิทัทีม่คีวามหลากหลาย บรษิทัจงึไดมุ้่งเน้นการด าเนินธุรกจิดว้ยแผน
กลยุทธท์ีก่ าหนดทศิทางธุรกจิอย่างชดัเจน รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดได ้ โดยบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย
ด้านทรพัยากรบุคคล เพื่อวางแผน พฒันา และจดัการด้านโดยเฉพาะ ด้วยการยดึหลกัการบรหิารวางแผนอตัราก าลงัคนให้
เหมาะสมในหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละสายธุรกิจ รวมทัง้บรหิารจดัการให้ทุกคนมคีวามคล่องตวัในการปฏิบตัิงาน เกิด
ประสทิธภิาพมากขึน้ อาท ิการพฒันาทมีใหม้คีวามสามารถรองรบังานทีม่คีวามหลากหลาย การวางแผนการรกัษา และสรา้งทีม่ี
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มุ่งเน้นในการพฒันาเพื่อรองรบัยุคดจิทิลัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
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9.7 ความเส่ียงด้านการเงิน  

1) ความเส่ียงด้านการไม่ป ิบติัตามก เกณฑข์องสญัญาหร อธรุกรรมทางการเงิน  
การละเลย หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัใินสญัญาหรอืธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ของ

ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ อาจะท าใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิ รวมทัง้ความเสยีหายของภาพลกัษณ์และความ
น่าเชื่อถอืของบรษิทั   

บรษิทัมหีน่วยงานก ากบัดูแลทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัขิอง
สญัญาหรอืธุรกรรมทางการเงนิ รวมทัง้จดัท ารายงานประเมนิผลกระทบของกฎเกณฑ์เหล่านัน้ต่อผู้บรหิารระดบัสูง 
นอกจากนี้ บรษิัทมกีารพจิารณาฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถือของสถาบนัการเงนิก่อนการท าสญัญาหรอืธุรกรรมทาง
การเงนิอกีดว้ย 

2) ความเส่ียงจากรายได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์  
บริษัทด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สญัญาที่ถูกก ากับดูแลจากหน่วยงานภาครฐั ซึ่งการตีความ

ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญาอาจเกดิความไม่เข้าใจขึน้ได ้ซึ่งบรษิทัจะตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข
ปัญหา ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถยีรภาพทางการเมอืงและ
การเปลีย่นแปลงในการบรหิารงานของภาครฐัทีเ่ขา้มาก ากบัดแูล อาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย หรอืกฎเกณฑต์่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรือเงื่อนไขตามสญัญาที่ก าหนดไว้แล้ว ท าให้
หน่วยงานภาครฐัไม่สามารถปฏิบตัไิดต้ามสญัญา หรอืมคีวามประสงค์อื่นใหบ้รษิัทปฏิบตัทิี่นอกเหนือจากสญัญาหรอื
ขอ้ตกลง 

บรษิทัมนีโยบายในการร่วมเขา้ประมลูไดง้านในโครงการของภาคเอกชนเพิม่เตมิเพื่อลดความเสีย่งทางดา้นน้ี 
รวมทัง้บรษิทัมรีะบบบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) เพื่อใชค้ดักรองและทบทวน
ประวตัลูิกคา้ก่อนเขา้ร่วมประมลูโครงการต่างๆ  

3) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ  
บรษิทัด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารแบบครบวงจร จงึท าใหต้้องสัง่ซื้อสนิคา้จากผูค้า้ทัง้ในและต่างประเทศ เมื่อบรษิทั

ตอ้งช าระเงนิค่าสนิคา้เหล่านัน้เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ท าใหบ้รษิทัเกดิความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น หากค่าเงนิ
บาทไทยมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเทยีบกับสกุลเงนิต่างประเทศจะท าใหส่้งผลกระทบต่อต้นทุนสนิคา้ บรษิัทจงึไดจ้ดัท า
แผนป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งถอืเป็นหนึ่งในนโยบายส าคญัทีบ่รษิทัยดึถอืและปฏบิตัมิาตลอดเพื่อให้
การด าเนินธุรกจิราบรื่น 
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ภาคผนวก 

แผนงานระยะสัน้และระยะยาวของหน่วยงานสนับสนุน 

1. แผนกบุคคลและธรุการ 

 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

แผนงานดา้นอตัราก าลงัคน - ตามแผนอตัราก าลงัคนในแต่ละปี

- จดัท าแผนผงัโครงสรา้งขององคก์รในแต่ละปี

ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

- เพิม่อตัราก าลงัคนมุง่สู่การเป็น Multi Culture

ปี 2564-2573 - บรษิทัสามารถมกี าลงัคนรองรบัการขยาย

งานของบรษิทั ใหไ้ดต้ามแผนอตัราก าลงัคน 

- บรษิทัมอีตัราก าลงัคนทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ

ตามหน่วยงานทีไ่ดม้กีารรอ้งขอ

แผนการสรรหาคดัเลอืก - เพิม่ช่องทางในการสรรหาพนักงาน

- เพิม่การท างานแบบเชงิรุก

- จดัท ากรอบโครงสรา้งเงนิเดอืน และ Update

 โครงสรา้งเงนิเดอืน

ปี 2564-2573 - ก าหนดกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัตลาดในแต่

ละปี

- สามารถรกัษาพนักงานใหอ้ยู่กบัองคก์ร

  (Turnove Rate ไมเ่กนิ 5% )

- สามารถสรรหาบุคลากรไดท้นัเวลาให้

สอดคลอ้งกบั KPI ขององคก์ร

แผนสรา้งผูส้บืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารเพื่อ

ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ 

(Succession Planning)

- จดัท า Succession Planning และ Update 

Plan ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ 

ตลอดเวลา

ปี 2564-2573 - จดัท าแผนและมกีาร Update เป็นประจ าปี 

ก าหนดบุคคลใหช้ดัเจนในแต่ละต าแหน่ง

- สามารถจดัสรรผูส้บืทอดต าแหน่งเพื่อความ

ต่อเนื่อง

- แผนจดัโครงสรา้งองคก์ร/อตัราก าลงัคน เพื่อ

รองรบัภารกจิทีมุ่ง่เน้นการพฒันารูปแบบการ

บรกิาร และดา้นดจิทิลัเน้นการบรหิาร

เสรมิสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลั 

- การพฒันาบุคลากร โดยมุง่เน้นการพฒันา

บุคลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะและสมรรถนะที่

จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการท างานเพื่อ

ตอบสนองภารกจิหลกัต่างๆ แผนกลยุทธ์ต่างๆ

 และแผนงานอืน่ๆ ขององคก์รโดยผา่น

กจิกรรมการพฒันารูปแบบต่างๆทีห่ลากหลาย

ปี 2564-2573 - จดัท าแผนการอบรมพฒันาพนักงานให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององคก์ร ใหเ้ป็นไป

ตามแผนงาน 100%

- พฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย

ต่างๆ เช่น กฏหมายดา้นความปลอดภยัและ

อาชวีอนามยั ใหเ้ป็นไปตามกรอบของ

กฎหมาย 100% 

- จดัส ารวจความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร

 อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ของทุกแผนก

- จดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจเพื่อไดร้บั

การพฒันาอย่างน้อย 80%
- จดัท าเส้นทางการพฒันาบุคลากร (Training

 Roadmap) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

บุคลากรในระยะยาว

- ด าเนินการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการคูค่า้ (Partner/Vendor)

      - Productive Manpower

      - Innovation Workforce

      - Creative Workforce

แผนงานพฒันาระบบ HR ในดา้นต่างๆ - ด าเนินจดัหาระบบสารสนเทศดา้นงานบุคคล ปี 2564-2573 - ด าเนินการปรบัปรุงอย่างน้อยปีละ 1 กจิกรรม

- ปรบัปรุงคูม่อืระเบยีบปฏบิตักิารตลอดเวลา/

ปรบัปรุงฐานขอ้มลูพนักงาน

ปี 2564-2573 - ด าเนินการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายแรงงาน และกฏหมายดา้นความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยั

แผนพฒันาในเรือ่งของสวสัดกิารพนักงาน - จดัหาสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน

และการใชช้วีติประจ าวนั Welfare Flexible to

 Work Life Balance

- จดัสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายและ

เพิม่สวสัดกิารใหเ้กดิแรงจูงใจในการสรรหา

บุคลากรเขา้มาในองคก์ร

- จดัสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน

ปี 2564-2573 - มกีารเพิม่สวสัดกิารพนักงานใหส้อดคลอ้ง

กบักฏหมายและกลยุทธ์ของบรษิทั

แผนส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รใหพ้นักงาน - ตระหนักถงึการไมย่อมรบัการทุจรติและคอร์

รปัชนั เพื่อใหเ้ป็นองคก์รทีม่คีุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

- การสรา้งความสุขในทีท่ างาน (Happy 

Workplace)

- การสรา้งความผกูพนัองคก์ร (Employee 

Engagement)

- สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นคนเก่ง (Talent

 Manapower)

- สรา้งองคก์รการท างานทีร่กัษาคน 

(Retention)

ปี 2564-2573 - พนักงานรกัองคก์ร ผา่นทางกจิกรรมต่าง ๆ

 อย่างน้อยเดอืนละ 1 กจิกรรม

- จดัท าศกึษาตวัชวีดั OKR - มกีารประเมนิผลทีเ่ป็นธรรม

- ด าเนินการจดัท าประเมนิ 360องศา ส าหรบั

ผูบ้รหิารและหวัหน้างาน

- ก่อเกดิการจดัการดา้นผลตอบแทนแบบ Pay

 per Performance

- ปรบัปรุงระบบการประเมนิผลการปฎบิตังิาน

ตลอดเวลา

แผนการพฒันาการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ปี 2564-2573

แผนกบุคคลและธรุการ

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

แผนการพฒันาพนักงาน
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2. แผนกการเงินและบญัชี  

 
3. แผนกบริหารระบบคณุภาพ  

 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
ลดอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม แต่ละสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยอา้งองิ เช่น 

MLR MOR MMR เป็นตน้ การไดร้บัอตัราดอกเบี้ย

ต ่าขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ความสามารถช าระหนี้

ในอนาคตของบรษิทั ประวตักิารช าระหนี้ทีผ่า่นมา 

เป็นตน้

ลดอตัราดอกเบี้ยให้

ไดต้ ่ากว่าดอกเบี้ย

อา้งองิ

อตัราดอกเบี้ยอา้งองิ

ของแต่ละธนาคาร

จดัหาผลติภณัฑส์นิเชือ่ใหเ้หมาะสมหรอืสอดคลอ้ง

กบัเงือ่นไขการจ่ายเงนิ

แต่ละสถาบนัการเงนิมผีลติภณัฑส์นิเชือ่หลากหลาย

รูปแบบ การจดัหาและเลอืกใชส้นิเชือ่ใหเ้หมาะสม 

สามารถลดขัน้ตอนในการด าเนินงาน และช่วยลด

ตน้ทุนทางการเงนิได้

มวีงเงนิสนิเชือ่หลาย

ประเภท

80% ของผลติภณัฑ์

สนิเชือ่ทีม่อียู่ของแต่ละ

สถาบนัการเงนิ

คุณภาพของพนักงานการเงนิ การเรยีนรูแ้ละท า

ความเขา้ใจในเงือ่นไขทางการเงนิต่างๆ และ

เงือ่นไขเฉพาะตวัของสนิเชือ่แต่ละประเภท

ผลติภณัฑส์นิเชือ่มหีลากหลาย การเขา้ใจถงึเงือ่นไข

เฉพาะ ท าใหเ้ลอืกใชแ้ต่ละผลติภณัฑไ์ดเ้หมาะสม

บุคลากรในแผนก

เขา้ใจเงือ่นไขเฉพาะ

ของแต่ละผลติภณัฑ์

ผา่นเกณฑก์ารอบรมใน

เรือ่งผลติภณัฑอ์ย่าง

น้อย 90%

ส่งเสรมิและสรรหาผูล้งทุนรายใหมเ่พื่อเป็นการ

ประหยดัตน้ทุนทางการเงนิ และลดภาระหนี้สนิต่อ

ทุนทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั

จดัใหม้กีารลงทุนในหุน้เพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจง

เพื่อเป็นการลดตน้ทุนและภาระค่าใชจ่้ายทางการเงนิ

ปี 2568-2572 ออก Road Show และ

พบปะกลุม่นักลงทุน

ใหมอ่ย่างน้อย 2 ครัง้

ต่อปีจดัใหม้กีระบวนการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื

ทางดา้นการออกหุน้กูใ้นฐานะบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์

บรษิทัสามารถออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน

ทัว่ไปเพื่อเป็นการระดมทุน ปี 2567-2572

Credit Rating A-

แผนกการเงินและบญัชี

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

การรกัษาระบบบรหิารจดัการ

คุณภาพ (ISO9001)

ขบัเคลือ่นกระบวนการ PDCA 

เพือ่ให้เกดิการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเนือ่งบนพืน้ฐานของมาตรฐานสากล

PDCA หมนุปีละ 1 รอบ 0 Major External 

Audit CAR.

การค านงึถงึความพงึพอใจของ

ลกูคา้และยดึมาตรฐานเป็นหลกั

จดัให้มกีารส ารวจความพงึพอใจของ

ลกูคา้เพือ่น าขอ้มลูมาปรบัปรุงและ

พฒันาผลติภณัฑ/์บรกิารเพือ่

ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้

ทุก 3 เดอืนตลอดทุกปี บนัทกึผลการ

ประชุมตดิตาม

การขอรบัรอง/รกัษามาตรฐาน

กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์

(ISO29110)

ขอรบัรองมาตรฐาน

กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์

(ISO29110) เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

ผลติภณัฑซ์อฟต์แวร ์และการรกัษา

มาตรฐาน

ไดร้บัการรบัรองภายใน 

Q2/2020

Certification

การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรให้

สามารถปฏิบตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สง่เสรมิการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

ทกัษะทีจ่ าเป็นของบุคลากรในสว่น

งานบรหิารระบบคุณภาพ และ

สง่เสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพือ่

พอกพนูองค์ความรูข้องบุคลากร

สามารถสอนงานผูอ้ืน่ได้

อย่างถูกตอ้งภายใน 1 

ไตรมาส

Skill Map Chart

การขอรบัรอง/รกัษาระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001)

ประยุกต์ใชร้ะบบบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม (ISO14001) เพือ่

ยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม และการรกัษามาตรฐาน

พรอ้มขอการรบัรอง

ภายใน Q4/2021

IQA.

การขอรบัรอง/รกัษาระบบการดา้น

พลงังาน (ISO50001)

ประยุกต์ใชร้ะบบบรหิารจดัการดา้น

พลงังาน (ISO50001) เพือ่รองรบั

การขยาย Business ไปในดา้น

พลงังาน และเสรมิภาพลกัษณ์ให้

ผลติภณัฑ/์บรกิารมคีวามน่าเชือ่ถอื

พรอ้มขอการรบัรอง

ภายใน Q4/2024

IQA.

แผนกบริหารระบบคณุภาพ

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑ์การวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

<     PDCA 1 Round / Year     >

<     P-SA-002 >

Maintain / Improvement

Implement

Maintain / Improvement

<      4 Times / Year     >

Implement

Maintain / Improvement
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4. ส่วนงานตรวจสอบภายใน 

 
 

5. แผนกจดั  ้อและจดัจา้ง 
 

 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายและอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

คอื พนักงานตอ้งมคีุณธรรม 

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ี

ทดสอบ Ethics e-testing เพื่อส่งเสรมิ

และปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่เน้น

ความซื่อสตัย์และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินงานพรอ้มทัง้ก ากบัดแูลการ

ด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

และจรรยาบรรณธุรกจิขององคก์ร

ปี 2565-2567 ผลประเมนิผา่น 

85% ของ

พนักงานทัง้หมด

ก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนมหีน้าที่

ความรบัผดิชอบในการควบคุม

ภายใน และธ ารงไวซ้ึ่งระบบการ

ควบคุมภายในทีด่ี

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

องคก์รไมใ่หม้ขีอ้บกพร่อง รวมถงึมรีะบบ

 Check and Balance ทีด่ ีการแบ่งแยก

อ านาจหน้าทีช่ดัเจน และการปฏบิตังิาน

เป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้ซึ่งจะท าให้

บรษิทัมรีะบบงานและรายงานทีน่่าเชือ่ถอื

ปี 2565-2569 80% ของ

ประเดน็ทีต่รวจ

พบและไดร้บั

การแกไ้ขในแต่

ละปี

ใหค้วามส าคญัในคุณภาพของ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่

สนับสนุนใหก้ารควบคุมภายใน

สามารถด าเนินไปอย่างมี

ประสทิธผิล

น าเครือ่งมอืดา้น Digital Technology 

สรา้งความตะหนักรู ้(Awareness) ให้

ผูต้รวจสอบ ในการปรบัตวัเขา้สู่ยุค 

Digital ผา่นการจดักจิกรรม Data 

Analytics ใหผู้ต้รวจสอบ โดยน า 

DigitalTechnology มาประยุกตใ์ชใ้นการ

ตรวจสอบ

ปี 2569-2573 จ านวนชัว่โมง

การปฏบิตังิาน

ลดลง 10% จาก

ปีก่อน

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
 -  ดา้นคุณภาพ Quality  เพื่อใหไ้ด้

สนิคา้ทีม่คีุณภาพและงานบรกิาร 

โดยตรวจสอบขอ้มลู Spec ทีไ่ด้

มาตรฐานเพื่อป้องกนัความผดิพลาด

ลดความผดิพลาดใน

การส่งสนิคา้ผดิ Spec

 หรอืคุณภาพต ่ากว่า

มาตรฐาน

ผดิพลาดไมเ่กนิ 1% ของ

ยอดซื้อในงวดนัน้

 - การรบัประกนัสนิคา้ เพื่อใหไ้ดร้บั

การประกนัสนิคา้และคุณภาพ 1-2 ปี

ความพงึพอใจใน

สนิคา้หรอืบรกิาร

ผา่นเกณฑแ์บบประเมนิ

80% ขึน้ไป

สรา้งคุณภาพของพนักงานจดัซื้อและจดัจา้ง จากการเรยีนรูแ้ละท าความ

เขา้ใจในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัอย่างถ่องแท้

พนักงานรวมถงึผูจ้ดัการจะตอ้งเขา้ใจ

ในผลติภณัฑ ์ส่วนประกอบต่างๆและ

วตัถุดบิทีม่อียู่อย่างชดัเจนเพื่อใช้

ก าหนดแนวทางในการจดัซื้อจดัจา้ง

ไดอ้ย่างถกูตอ้งตรงตาม Spec

บุคลากรดา้นจดัซื้อ

จดัจา้ง มเีขา้ใจถกูตอ้ง

 ใน Spec ของสนิคา้

ทีห่น่วยงานนัน้ๆ 

ตอ้งการ

จดัซื้อสนิคา้ไดถ้กูตอ้งตรง

ตาม Spec ทีต่อ้งการ 

90% ขึน้ไป

มกีระบวนการจดัซื้อใหท้นัเวลา ตามทีผู่ข้อซื้อก าหนดไว้ User ไดร้บัสนิคา้ในเวลาทีก่ าหนด 

ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

User ไดร้บัสนิคา้ 

ตรงตามเวลาที่

ก าหนดไวใ้น PO

ส่งตรงตามก าหนดเวลาได้

 90% ขึน้ไป

การ Sourcing New Vender ทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการกระจายความ

เสีย่งจากการใช ้Vender รายเดยีว

เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกในการ

จดัซื้อ และเพิม่อ านาจการต่อรองเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบรษิทั

มผีูข้ายรายใหม่

เพิม่ขึน้ทุกไตรมาส

ผูข้ายเพิม่ 16 ราย/ปี หรอื

 4 รายต่อ 1 ไตรมาส

การลดตวักลาง ตวัแทนขาย Sourcing โดยซื้อจากผูผ้ลติโดยตรง คน้หาผูจ้ าหน่ายทีเ่ป็นผูผ้ลติ เพื่อให้

ไดร้าคาทีด่ทีีสุ่ด

ขอราคาสนิคา้และ

บรกิารจากผูผ้ลติและ

จดัจ าหน่ายทีเ่ป็น 

OEM เป็นหลกั

Save Cost 5%

สรา้งคุณภาพของผูข้ายใหเ้ป็นไปตาม Spec ทีก่ าหนด หรอื คุณภาพ

เทยีบเท่าทีไ่มด่อ้ยกว่าคุณภาพตาม Spec

แผนกจดัซ้ือและจดัจ้าง

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว
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6. แผนกคลงัสินค้าและจดัส่ง 

 
7. ส่วนงานส ่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพนัธ ์

 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
การบรหิารการจดัการสนิคา้คงคลงัที่

สามารถทวนสอบทุกกระบวนการได้

อย่างถกูตอ้ง

มแีผนงานและกระบวนการสอบกลบั

สนิคา้ในคลงัสนิคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

100% และอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ พรอ้ม

ใชง้านไดต้ลอดเวลา

ปี 2564-2566 มลูค่าของสนิคา้

ในคลงัสนิคา้, 

รอ้ยละ

ความส าเรจ็ของ

งาน

น าระบบการจดัการบรหิาร

คลงัสนิคา้ทีม่คีวามทีม่ปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัมา

ใช้

สามารถปรบัปรุงใหส้นิคา้คงคลงัมี

ความแมน่ย า สามารถเชือ่มต่อ และ

รองรบัขดีความสามารถในการจดัการ

สนิคา้คงคลงั

ปี 2564-2567 มลูค่าของสนิคา้

ในคลงัสนิคา้, 

รอ้ยละ

ความส าเรจ็ของ

งาน

บรหิารการจดัการพื้นทีเ่พื่อรองรบั

การเตบิโตขององคก์ร

การใชพ้ื้นทีแ่ละปรมิาตรในการจดัเกบ็

ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ส าหรบัธุรกจิ

จดัหาและจ าหน่ายครุภณัฑส์ าหรบังาน

โครงการของหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน

ปี 2568-2572 มลูค่าของสนิคา้

ในคลงัสนิคา้, 

รอ้ยละ

ความส าเรจ็ของ

งาน

แผนกคลงัสินค้าและจดัส่ง

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร การด าเนินงาน

ของบรษิทั ผา่นสื่อประชาสมัพนัธ์ทัง้ออฟไลน์ และ

ออนไลน์

ปี 2564-2573 มลูค่าการประชาสมัพนัธ์

 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 

ของจ านวนข่าวทีไ่ดร้บั

การเผยแพร่และพดูถงึ

จดักจิกรรมกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยีทุกภาคส่วน

ปี 2564-2573 ผลคะแนนความพงึพอใจ

ของผูร้่วมกจิกรรมไมต่ ่า

กว่ารอ้ยละ 80

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร การด าเนินงาน

ของบรษิทั ผา่นสื่อประชาสมัพนัธ์ทัง้ออฟไลน์ และ

ออนไลน์

ปี 2564-2573 มลูค่าการประชาสมัพนัธ์

ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของ

จ านวนข่าวทีไ่ดร้บัการ

เผยแพร่และพดูถงึจดักจิกรรมกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยีทุกภาคส่วน

ปี 2564-2573 ผลคะแนนความพงึพอใจ

ของผูร้่วมกจิกรรมไมต่ ่า

กว่ารอ้ยละ 80

โครงการเพื่อสงัคม (CSR) จดัโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม ส าหรบัส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์บรษิทัใหไ้ดร้บัการยอมรบัและน่าเชือ่ถอื

ปี 2564-2573 ผลคะแนนความพงึพอใจ

ของผูร้่วมกจิกรรมไมต่ ่า

กว่ารอ้ยละ 80

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร  ผา่นสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ทัง้ออฟไลน์ และออนไลน์

ปี 2564-2573 ความส าเรจ็ของงานตาม

แผนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80

จดักจิกรรมภายในบรษิทัอย่างต่อเนื่อง ปี 2564-2573 ผลคะแนนความพงึพอใจ

ของผูร้่วมกจิกรรมไมต่ ่า

กว่ารอ้ยละ 80

ร่วมประกวดหรอืสนับสนุน

โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอื

ของบรษิทั

เขา้ร่วม หรอื สนับสนุนโครงการรางวลัต่างๆ ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ 

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีน่่าสนใจและ

เกีย่วขอ้งกบันโยบาย หรอื การด าเนินธุรกจิของ

บรษิทั

ปี 2565-2573 ไดร้บัรางวลัหรอืการ

ประกาศเกยีรตคิุณจาก

การเขา้ร่วมโครงการ

ต่างๆ

การส่งเสรมิการตลาด สรา้งการ

รบัรู ้และจดจ า ในตลาด

ต่างประเทศ AEC และกลุม่

ประเทศอืน่ๆ

เผยแพร่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ในสื่อต่างประเทศ

 รวมทัง้ การออกงานแสดงสนิคา้ และ Roadshow 

ในตลาดต่างประเทศ

ปี 2568-2573 มลูค่าการประชาสมัพนัธ์

 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 40 

ของจ านวนข่าวทีไ่ดร้บั

การเผยแพร่และพดูถงึ

การดแูลและสนับสนุนงานดา้น

ภาพลกัษณ์องคก์ร เพื่อสรา้งการ

รบัรูใ้นฐานะบรษิทัจดทะเบยีน

การส่งเสรมิการตลาด เปิดตวั

สนิคา้บรกิารใหม่

บรหิารจดัการการสื่อสารภายใน

ใหเ้กดิการรบัรู ้และเกดิความรูส้กึ

รกัองคก์ร เพื่อการเตบิโตของ

องคก์รอย่างยัง่ยนื

แผนกนักลงทุนสมัพนัธแ์ละส่ือสารองคก์ร

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑก์ารวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว

Implement
Ongoing Operation

Implement

Ongoing Operation

Implement
Ongoing Operation

Implement

Ongoing Operation

Ongoing Operation

Ongoing Operation

Implement

Ongoing Operation

Ongoing Operation

Ongoing Operation
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8. แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

แผนการปรบัปรงุค่าความปลอดภยัระบบ Infra 

Struceture

- ปรบัปรงุการตัง้ค่าต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์ป้องกนัการบุกรกุจากภายนอก 

- ปรบัเพิม่กลุม่ในระบบเพือ่ใหผู้ใ้ชแ้ละคอมพวิเตอรแ์มข่่ายอยู่แยกกลุม่กนัอย่าง

ชดัเจน ป้องกนัการการโจมตจีากภายในและภายนอก รวมถงึการแกไ้ขนโยบายของ

อุปกรณ์, ตวักรองการเขา้ถงึเวบ็ไซด,์ ตวักรองในการเขา้ถงึโปรแกรมประยุคต่าง ๆ, 

- ระบบการยนืยนัตวัตนของระบบกระจายสญัญาณไรส้ารที่เปิดใหผู้ใ้ชใ้นกลุม่ของ

บุคคลภายนอกที่มาตดิต่อประสานงานเขา้ใชง้าน เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัให้

สูงขึ้น

ปี 2564-2566 ตรวจสอบ Logs ของ Threat 

และการ Attack ว่าถกู Drop 

ตามที่ตัง้ค่าเอาไวห้รอืไม่

แผนการปรบัปรงุระบบเครอืข่าย ปรบัปรงุระบบเครอืข่าย, ระบบเชื่อมโยงอุปกรณ์เครอืข่าย และเพิม่เตมิอุปกรณ์

ส าหรบัรองรบัระบบ

- วางแผนการจดัตัง้ HA ระบบส่วน Firewall

- วางแผนการจดัตัง้ HA ระบบในส่วน Core Switch

ปี 2564-2573 - ความสเถยีรภาพในการใช้

งานระบบ

- ระยะเวลา Downtime ของ

ระบบต ่า และอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที่ยอมรบัได้

ระบบส ารองขอ้มลู และระบบส ารองระบบ

คอมพวิเตอรแ์มข่่าย

การส ารองขอ้มลู เดมิเป็นการส ารองขอ้มลูในส่วนฐานขอ้มลูระบบ  ERP (โปรแกรม

การวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององคก์รโดยรวม) และไฟลเ์อกสารต่าง ๆ ขึ้นไป

ยงัระบบคลาวด ์

- DR Site (Disaster recovery หรอื คอมพวิเตอรข์่ายส ารอง)

ปี 2564-2573 พืน้ที่ส ารองขอ้มลูเพยีงพอ 

เชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอรแ์ม่

ข่ายไดอ้ย่างต่อเนื่อง

- ทดสอบการ Recovery

- test failover

- แผนซอ้มการรองรบัสถาณ

การณ์ ประจ าปี

แผนพฒันาบุคลากรภายในทมี แผนการพฒันาบุคคลกรภายในทมี 

- ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการคดิวเิคราะห์ การวางแผน และการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ในระบบภายในไดเ้ป็นอย่างด ีและมคีวามช านาญ 

- จดัอบรมภายใน และสอบถามปัญหาจากทมีงานเดอืนละครัง้ 

- จดัใหท้มีงานไดร้บัการอบรมจากภายนอกตามความจ าเป็นและตามลกัษณะงาน 

และความสนใจ เพือ่จะน ามาพฒันาองคก์รได้

- แลกเปลีย่นความรู ้ทกัษะการแกปั้ญหาภายในทมี

ประจ าปี - ทมีงานแกปั้ญหาที่เกดิขึ้นได้

- ทมีงานเขา้ใจโครงสรา้งของ

ระบบพืน้ฐาน

- ทมีงานสามารถจดัการ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ

หน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี

- ทมีงานสามารถอธบิาย และ

ท าความเขา้ใจกบัปัญหาใหแ้ผู้

ใช ้และสามารถแนะน า

แนวทางป้องกนัการเกดิซ ้าได้

อพัเกรดคอมพวิเตอรแ์มข่่าย

ปรบัปรงุ และพฒันาคอมพวิเตอรแ์มข่่ายที่มอียู่ใหส้ามารถรองรบัการเตมิโตของธุรกจิ

ในอนาคต

- ส ารวจและวางแผน Upgrade Spec  (CPU, HDD, Memory) เพิม่ขึ้นจากความน่าจะ

เป็น เพือ่ใหส้ามารถรองรบั Guest ที่จะมขี ึ้นในอนาคต

- วางแผนการตดิตัง้ OS Server เพือ่ประเมนิค่าใชจ่้ายที่จะตอ้งใช้

- วางแผนระยะเวลาในการจดัซือ้ ตดิตัง้ และ Setup ใหส้ามารถใชง้านไดจ้รงิคุม้ทุน

- วางแผนการจดัวางระบบความปลอดภยั เมือ่เกดิ Guest ขึ้นมาใหมโ่ดยการจดัหา

และตดิตัง้ Software Antivirus

ประจ าปี - Server จะตอ้งสามารถ

รองรบั Guest ไดต้ามความ

เหมาะสม

- Server จะตอ้งมทีรพัยากร

เพยีงพอใหก้บั Guest ที่จะ

สรา้งขึ้นใหม ่อย่างน้อยขัน้ต ่า

พืน้ฐานของ OS และ Software

 ที่จะตดิตัง้

ปรบัปรงุระบบส ารองไฟฟ้า Server room

- ตามแผนเดมิซึง่จะด าเนนิการส ารองไฟฟ้าจากเครือ่ง Gennerator มาช่วยส ารอง

ระบบไฟฟ้าในหอ้ง Server

- จดัใหม้เีครือ่ง ส ารองไฟฟ้าที่มขีนาดใหญ่ขึ้นใหส้ามารถรองรบัการท างานของ

อุปกรณ์ภายใน Server Room

2564-2565 -สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มต่ ่า

กว่า 60 นาท ีใน Full Load

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนก / แผนด าเนินงาน รายละเอียด เป้าหมาย เกณฑ์การวดัผล
แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว
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