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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั  (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึงจัดทําขึน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่าง
สมําเสมอ รวมทงั มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยผู้สอบได้สอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่ีเงือนไข

คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทงั จดัให้มีและดํารงไว้ซงึระบบการบริหารความ
เสยีงและการควบคมุภายใน เพือให้มีความมนัใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมลูทางบญัชี ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและเพียงพอทีจะ
ดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระทําหน้าที  กํากบัดแูล งบการเงิน 
ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนแีล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ
เชือมนัได้ว่างบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน   
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องในสาระสาํคญัแล้ว

(พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ) (นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์)
   ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

3,984 4,515 4,694 
4,008 4,572 4,713 
3,703 4,270 4,492 

305 302 221 
235 227 173 

2,612 3,465 3,843               
1,411 1,775 2,114 
1,202 1,689 1,729 

334 500 649

0.27 0.21 0.15
0.1112 0.20 0.16

1.72 1.50 1.41

15% 15% 14%
6% 5% 4%

21% 16% 12%
1.58 1.60 1.51

ผลการดาํเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทนุและคา่ใช้จ ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)ขนัต้น
ก ําไร(ขาดทนุ)สุทธิ
ฐานะการเงนิ (พันบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สินค้าคงเหลือ
ข้อมูลตอ่หุ้น
ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่หุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากําไรข�ันต้น
อัตรากําไรสุทธิ
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)
อตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เทา่) 1.17                 1.11 1.22
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูชัน จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         
(กลุม่บริษัท) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ 
ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สินสดุวนัเดียวกันของบริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท     
คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายง านทาง
การเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเกียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบใุนข้อกําหนดนนัด้วย ข้าพเจ้าเชือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสดุตามดลุยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรืองเหลา่นีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทงัน ีข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรืองเหลา่นี  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบทีได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซงึได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหลา่นีด้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที
ออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืองเหลา่นีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 
เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแตล่ะเรืองมีดงัตอ่ไปนี 
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การรวมธุรกิจ  
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯได้ลงทนุในบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมู
นิเคชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด และในปีปัจจุบนั บริษัทฯเสร็จสนิการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนีสินทีรับมาด้วย
มูลค่ายุติธรรม ตลอดจนการรับรู้ค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซือ ทังนี ข้าพเจ้าให้
ความสําคญักบัรายการซือธุรกิจนี เนืองจากเป็นรายการทีมีสาระสําคญัต่องบการเงินโดยรวม และฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้   
ดลุยพินิจอยา่งมากในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ทไีด้มาและหนีสนิทีรับมารวมถึงคา่ความนิยม 
 
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงือนไขในสญัญาซือขายธุรกิจ และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถปุระสงค์ในการ
เข้าทํารายการซือดงักลา่วเพือประเมินวา่รายการซอืธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามคํานิยามของ  การรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรวมธุรกิจหรือไม ่นอกจากนี ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมลูค่าการซือธุรกิจกบั
เอกสารประกอบการซือธุรกิจและการจ่ายเงินเพือประเมินวา่มลูคา่ดงักลา่วสะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของสงิตอบแทนทีโอนให้และไม่
รวมถึงต้นทนุทีเกียวข้องกบัการซือธุรกิจ ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบไุด้ทีได้มาและหนีสินทีรับมาทีระบใุนเอกสาร
การวดัมลูคา่ตามวิธีซือซงึจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆทีสําคญัทีผู้ประเมินราคาอิสระ
ใช้ในการคํานวณหามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิน รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเทียงธรรมของผู้
ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตผุลสนบัสนนุคา่ความนิยมทีบริษัทฯบนัทกึไว้ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบั
รายการซือธุรกิจดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
  
ค่าความนิยม 
บริษัทฯบนัทึกค่าความนิยมจํานวน 156 ล้านบาทจากการซือหุ้นสามญัของบริษัทย่อยแห่งหนึงตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 ข้าพเจ้าให้ความสําคญัเกียวกบัมลูค่าของค่าความนิยมเนืองจากมลูค่าของ ค่าความนิยมดงักลา่วมี
จํานวนเงินทีเป็นสาระสาํคญั และการประเมินการด้อยคา่ของคา่ความนิยมตามทีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอยา่งมากในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทยอ่ย รวมถึงการกําหนดอตัราคิดลด
และอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซงึการประเมินการด้อยคา่ดงักลา่วมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ของคา่ความนิยมที
แสดงอยู ่ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน  
 
 
 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของ
สนิทรัพย์หรือไม ่นอกจากนี ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบข้อสมมติทีสําคญัทีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดงักล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดําเนินงานทีเกิดขนึจริงเพือประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารใน
การประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักลา่ว และพิจารณาอตัราคิดลดโดยการวิเคราะห์ต้นทนุถวัเฉลีย
ของเงินทุนและข้อมูลอืนๆกับบริษัทอืนทีเปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาม
แบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลยีนแปลงข้อสมมติทีสาํคญัตอ่มลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืน นอกจากนี
ข้าพเจ้าได้ สอบทานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลยีนแปลงข้อสมมติทีสาํคญั 
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ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
ในการแสดงมูลค่าของลกูหนี ณ วนัสินรอบระยะเวลาบญัชีซึงมีจํานวนทีเป็นสาระสําคญัอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัท
จะต้องประมาณจํานวนหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรายการหักจากลูกหนีตาม
รายละเอียดทีแสดงไว้หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  โดยในการประมาณจํานวนหนีสงสยัจะสญูดงักลา่วต้องอาศยัดลุยพินิจ
ของฝ่ายบริหารโดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี ดงันนัการประมาณจํานวนหนีสงสยัจะสญู
ดงักล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจํานวนหนีสงสยัจะสญูทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และมูลค่าของ
ลกูหนีทีแสดงอยู ่ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
   

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัททีเกียวข้องกบัการประมาณจํานวนหนีสงสยัจะสญูโดย
การสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมทีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจากนีข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติทีฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดนโยบายการประมาณจํานวนหนีสงสยัจะสญู
ของยอดลกูหนีตามอายขุองหนทีีค้างชําระ สอบทานการจดัทํารายงานอายหุนี และทดสอบการคํานวณจํานวนหนีสงสยัจะสญู
ตามนโยบายดงักลา่ว รวมถึงการอา่นรายงานการประชมุการติดตามหนขีองฝ่ายบริหารเพือพิจารณาข้อบง่ชีตา่งๆ และสอบทาน
การประมาณจํานวนหนีสงสยัจะสญูของลกูหนีการค้าแบบเฉพาะเจาะจง 
 
มูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลอืตามทีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  ต้องอาศยั
ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการกําหนดนโยบายสาํหรับการประมาณการคา่เผือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือสําหรับสินค้า
ทีล้าสมยัหรือเสอืมสภาพ โดยขนึอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกียวกบัวงจรอายขุองสนิค้า ซงึการประมาณการมลูคา่สทุธิที
คาดว่าจะได้รับจะมีผลกระทบต่อจํานวนค่าเผือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุ และมลูคา่ของสนิค้าทีคงเหลอืทีแสดงอยู ่ณ  วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน   
 
 
 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัททีเกียวข้องกับการประเมินค่าเผือการลดลงของมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุทีกลุม่บริษัท
ออกแบบไว้ นอกจากนีข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติทีฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดนโยบายการประมาณการค่าเผือ
การลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืในแตล่ะช่วงอายสุนิค้า สอบทานการจดัทํารายงานอายสุนิค้า และทดสอบการคํานวณค่าเผือ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการ
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืเพือระบถุึง กลุม่สนิค้าทีมีข้อบง่ชีวา่มีการหมนุเวียนของสินค้าทีช้ากว่าปกติ นอกจากนนัข้าพเจ้าได้
สอบทานการจดัทํารายงานการเปรียบเทียบมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะได้รับกบัราคาทนุของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุม่สินค้า และสุ่ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขนึภายหลงัวนัสนิรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายและให้บริการเป็นรายการทีมีมลูคา่ทีเป็นสาระสาํคญัอยา่งมากตอ่งบการเงินและเป็นเกณฑ์ชีวดัหลกัในแง่ผล
การดําเนินงานทางธุรกิจซงึผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ เนืองจากการเพิมขนึหรือลดลงของรายได้จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคญัในการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการ 
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• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัททีเกียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ 
ทําความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุทีกลุม่บริษัทออกแบบไว้ 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและให้บริการทีเกิดขนึในระหวา่งปีและช่วงใกล้สนิรอบระยะเวลาบญัชี 
• สุม่ตวัอยา่งสญัญาการขายและให้บริการ เพือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในสญัญาการ

ขายและให้บริการ และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัท 
• สอบทานใบลดหนีทีกลุม่บริษัทออกภายหลงัวนัสนิรอบระยะเวลาบญัชี 
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบญัชีรายได้แบบแยกย่อย เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทําผา่นใบสาํคญัทวัไป 
 

 

เรืองอนื 
งบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีอืนในสาํนกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้า ซงึแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 25 กมุภาพนัธ์ 2559 แต่ได้ให้
ข้อสงัเกตเกียวกบัการหามลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หนสีนิ และหนีสนิทีอาจจะเกิดขนึทีระบไุด้ของบริษัทยอ่ยซงึยงัไมแ่ล้วเสร็จ 
 

ข้อมูลอืน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอืน ซึงรวมถึงข้อมลูทีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเชือมนัใน
รูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอืนนนั 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอืนนนัมีความขดัแย้งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมลูอืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนนั ทงัน ีข้าพเจ้าไมพ่บวา่มีเรืองดงักลา่วทีต้องรายงาน 
  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคมุภายในทีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพือให้สามารถจดัทํางบการเงินทีปราศจากการ
แสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิดเผย
เรืองทีเกียวกบัการดําเนินงานตอ่เนืองในกรณีทีมีเรืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการทีดําเนินงานตอ่เนืองเว้น
แตผู่้บริหารมีความตงัใจทีจะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนืองอีกตอ่ไปได้ 
ผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลมีหน้าทีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชี
ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลคือความเชือมนัในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่าง
สมเหตสุมผลได้วา่รายการทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี 
 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้วย 

• ระบแุละประเมินความเสยีงทีอาจมีการแสดงข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหลา่นนั 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสยีงที
ไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสียงทีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนืองจากการทจุริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูทีเกียวข้องทีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการทีดําเนินงานตอ่เนืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็น
เหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนทีมีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัที ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการ
ดําเนินงานตอ่เนืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเกิดขนึโดยถกูต้องตามทีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนดแนวทาง 
การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สอืสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมี
นยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สือสารกับผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลเกียวกับความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตผุลที
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
   

จากเรืองทงัหลายทีสอืสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากับดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหลา่นีไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้า
พิจารณาวา่ไมค่วรสอืสารเรืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสอืสารดงักลา่ว 
 

ผู้สอบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคือนางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 
 

 
กรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5874 
 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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งบแสดงฐานะการเงนิ    
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559  
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 458,371,436    712,312,496     262,751,708      525,143,001     
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 7 1,868,927,838 1,324,824,213  1,462,671,971   1,197,054,087  
สินค้าคงเหลือ 8 648,842,966    500,257,753     509,072,618      334,578,963     
สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน 12,147,426      8,433,190         5,939,747          2,731,695         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,988,289,666 2,545,827,652  2,240,436,044   2,059,507,746  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 180,758,633    187,948,633     176,798,633      176,048,633     
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 9 -                      -                        494,858,940      494,158,940     
ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 10 439,836,111    473,823,120     403,353,807      433,587,895     
ค่าความนิยม 9, 11 156,497,121    156,497,121     -                         -                        
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอืน 12 48,756,397      72,830,074       877,011             1,165,449         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 22 22,469,866      17,810,257       13,375,703        10,463,168       
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน 6,770,858        9,886,931         3,610,954          3,582,219         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 855,088,986    918,796,136     1,092,875,048   1,119,006,304  
รวมสินทรัพย์ 3,843,378,652 3,464,623,788  3,333,311,092   3,178,514,050  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)   
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
  

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 150,455,223    146,974,494     -                         100,000,000     
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 13 1,614,857,866 1,217,839,722  1,400,314,220   1,177,665,475  
ต้นทนุทยีงัไมเ่รียกชําระ 151,919,593    166,878,921     134,069,900      149,269,510     
ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวทถีงึกําหนด
   ชําระภายในหนึงปี 15 28,200,000      28,200,000       28,200,000        28,200,000       
ส่วนของหนีสินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน
   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 8,859,435        7,907,533         7,823,612          6,378,350         
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 12,108,844      6,685,113         8,042,060          6,685,113         
หนีสินหมนุเวยีนอืน 12,108,090      16,187,796       9,367,559          10,551,655       
รวมหนีสินหมุนเวียน 1,978,509,051 1,590,673,579  1,587,817,351   1,478,750,103  
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทถีงึกําหนด
   ชําระภายในหนึงปี 15 72,940,000      101,140,000     72,940,000        101,140,000     
หนีสินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนที
   ถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 12,341,206      19,390,434       11,479,818        17,226,982       
หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 22 15,557,927      25,651,779       -                         -                        
เจ้าหนีค่าหุ้น 9 -                      16,800,000       -                         16,800,000       
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 34,739,183      21,789,985       30,936,198        18,564,533       
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 135,578,316    184,772,198     115,356,016      153,731,515     
รวมหนีสิน 2,114,087,367 1,775,445,777  1,703,173,367   1,632,481,618  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)   
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559  
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
   ทนุจดทะเบยีน
      หุ้นสามญั 1,176,073,769 หุ้น (2558: หุ้นสามญั
         1,175,990,349 หุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท 588,036,885    587,995,175     588,036,885      587,995,175     
   ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว
      หุ้นสามญั 1,175,739,089 หุ้น (2558: หุ้นสามญั
         1,066,502,238 หุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท  587,869,545    533,251,119     587,869,545      533,251,119     
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 753,575,398    671,756,325     753,575,398      671,756,325     
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 19 -                      53,583,408       -                         53,583,408       
ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั 6,827,505        6,827,505         -                         -                        
กําไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20 56,300,000      46,300,000       56,300,000        46,300,000       
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 257,175,836    292,035,151     232,392,782      241,141,580     
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,661,748,284 1,603,753,508  1,630,137,725   1,546,032,432  
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทไีมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 67,543,001      85,424,503       -                         -                        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,729,291,285 1,689,178,011  1,630,137,725   1,546,032,432  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,843,378,652 3,464,623,788  3,333,311,092   3,178,514,050  

-                      -                        -                         -                        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 3,568,518,199 3,174,301,295 3,345,982,617 3,174,291,895 
รายได้จากการบริการติดตงั 1,125,396,003 1,340,979,958 687,038,224    1,081,753,121 
รายได้ค่านายหน้า -                      34,701,548      -                      -                       
เงินปันผลรับ -                      -                       50,400,000      -                       
รายได้อืน 19,138,365      22,555,855      15,801,051      14,986,669      
รวมรายได้ 4,713,052,567 4,572,538,656 4,099,221,892 4,271,031,685 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขาย 3,231,236,233 2,879,038,533 3,032,425,580 2,880,018,063 
ต้นทนุบริการติดตงั 797,577,950    942,978,208    452,517,867    728,627,311    
ค่าใช้จา่ยในการขาย 108,613,762    101,202,978    99,251,990      99,909,166      
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 354,546,341    346,976,504    275,053,202    274,390,317    
รวมค่าใช้จ่าย 4,491,974,286 4,270,196,223 3,859,248,639 3,982,944,857 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 221,078,281    302,342,433    239,973,253    288,086,828    
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (11,174,458)    (11,455,089)     (8,553,717)      (9,529,371)       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 209,903,823    290,887,344    231,419,536    278,557,457    
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 22 (36,907,128)    (64,115,471)     (35,730,822)    (56,279,985)     
กาํไรสาํหรับปี 172,996,695    226,771,873    195,688,714    222,277,472    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,319,300)      -                       (6,319,300)      -                       
รายการทจีะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของกําไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,319,300)      -                       (6,319,300)      -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (6,319,300)      -                       (6,319,300)      -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 166,677,395    226,771,873    189,369,414    222,277,472    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี



 
 

 

อ้างถึง : รายงานประจาํปี 2559 หน้า 131  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559  
  

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)  
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559  
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทเีป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 169,578,197    219,357,174    195,688,714    222,277,472    
ส่วนทเีป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทไีมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 3,418,498        7,414,699        -                      -                       

172,996,695    226,771,873    195,688,714    222,277,472    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทเีป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 163,258,897    219,357,174    189,369,414    222,277,472    
ส่วนทเีป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทไีมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 3,418,498        7,414,699        -                      -                       

166,677,395    226,771,873    189,369,414    222,277,472    

กาํไรต่อหุ้น 23
กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 
   กําไรส่วนทเีป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.15                 0.21                 0.17                 0.21                 
กําไรต่อหุ้นปรับลด
   กําไรส่วนทเีป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.19                 0.19                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

(หนว่ย: บาท)

ส่วนตา่งจาก ส่วนของผู้ มี
ทนุเรือนหุ้น การรวมกิจการ รวม ส่วนได้เสียที รวม
ทีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ เงินรับล่วงหน้า ภายใต้การ กําไรสะสม ส่วนของผู้ ถือหุ้น ไมม่ีอํานาจควบคมุ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามญั คา่หุ้น ควบคมุเดียวกัน จดัสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จดัสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2557 350,000,000          485,036,000          38,603,265            6,827,505               35,100,000            286,086,689          1,201,653,459       -                                1,201,653,459       
กําไรสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                                -                                -                                -                                219,357,174          219,357,174          7,414,699               226,771,873          
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                -                                -                                -                                -                                219,357,174          219,357,174          7,414,699               226,771,873          
ซือเงินลงทนุในบริษัทย่อย (ปรับปรุงใหม)่ 9 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                76,929,804            76,929,804            
รับเงินลงทนุจากผู้ มีส่วนได้เสียทีไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                1,080,000               1,080,000               
ออกหุ้นสามญัเพิมทนุ 18 96,417,643            186,720,325          (283,137,968)         -                                -                                -                                -                                -                                -                                
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 19 -                                -                                298,118,111          -                                -                                -                                298,118,111          -                                298,118,111          
เงินปันผลจา่ย 26 86,833,476            -                                -                                -                                -                                (202,208,712)         (115,375,236)         -                                (115,375,236)         
โอนกําไรสะสมทียังไมไ่ด้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 20 -                                -                                -                                -                                11,200,000            (11,200,000)           -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุง 533,251,119          671,756,325          53,583,408            6,827,505               46,300,000            292,035,151          1,603,753,508       85,424,503            1,689,178,011       

-
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 - ตามทรีายงานไว้เดิม 533,251,119          671,756,325          53,583,408            6,827,505               46,300,000            321,059,310          1,632,777,667       54,462,057            1,687,239,724       
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของ
   สินทรัพย์และหนีสินทีระบไุด้ของกิจการทีถูกซือ 9 -                                -                                -                                -                                -                                (29,024,159)           (29,024,159)           30,962,446            1,938,287               
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุง 533,251,119          671,756,325          53,583,408            6,827,505               46,300,000            292,035,151          1,603,753,508       85,424,503            1,689,178,011       
กําไรสําหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                169,578,197          169,578,197          3,418,498               172,996,695          
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (6,319,300)             (6,319,300)             -                                (6,319,300)             
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                163,258,897          163,258,897          3,418,498               166,677,395          
รับเงินลงทนุจากผู้ มีส่วนได้เสียทีไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                300,000                  300,000                  
ออกหุ้นสามญัเพิมทนุ 18 54,618,426            81,819,073            (136,437,499)         -                                -                                -                                -                                -                                -                                
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 19 -                                -                                82,854,091            -                                -                                -                                82,854,091            -                                82,854,091            
เงินปันผลจา่ย 26 -                                -                                -                                -                                -                                (188,118,212)         (188,118,212)         -                                (188,118,212)         
เงินปันผลจา่ยแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทีไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (21,600,000)           (21,600,000)           
โอนกําไรสะสมทียังไมไ่ด้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 20 -                                -                                -                                -                                10,000,000            (10,000,000)           -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 587,869,545          753,575,398          -                                6,827,505               56,300,000            257,175,836          1,661,748,284       67,543,001            1,729,291,285       

- - - - - - - - -
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(หนว่ย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ เงินรับล่วงหน้า
หมายเหตุ ทีออกและชําระแล้ว หุ้นสามญั คา่หุ้น จดัสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2558 350,000,000               485,036,000               38,603,265                 35,100,000                 232,272,821               1,141,012,086           
กําไรสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    222,277,472               222,277,472               
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    222,277,472               222,277,472               
ออกหุ้นสามญัเพิมทนุ 18 96,417,643                 186,720,325               (283,137,968)             -                                    -                                    -                                    
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 19 -                                    -                                    298,118,111               -                                    -                                    298,118,111               
เงินปันผลจา่ย 26 86,833,476                 -                                    -                                    -                                    (202,208,713)             (115,375,237)             
โอนกําไรสะสมทียังไมไ่ด้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 20 -                                    -                                    -                                    11,200,000                 (11,200,000)                -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 533,251,119               671,756,325               53,583,408                 46,300,000                 241,141,580               1,546,032,432           

-                                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2559 533,251,119               671,756,325               53,583,408                 46,300,000                 241,141,580               1,546,032,432           
กําไรสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    195,688,714               195,688,714               
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    (6,319,300)                  (6,319,300)                  
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    189,369,414               189,369,414               
ออกหุ้นสามญัเพิมทนุ 18 54,618,426                 81,819,073                 (136,437,499)             -                                    -                                    -                                    
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 19 -                                    -                                    82,854,091                 -                                    -                                    82,854,091                 
เงินปันผลจา่ย 26 -                                    -                                    -                                    -                                    (188,118,212)             (188,118,212)             
โอนกําไรสะสมทียังไมไ่ด้จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 20 -                                    -                                    -                                    10,000,000                 (10,000,000)                -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 587,869,545               753,575,398               -                                    56,300,000                 232,392,782               1,630,137,725           

- - - - - -
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
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งบกระแสเงนิสด    
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559  
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย     

 
  

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 209,903,823    290,887,344    231,419,536    278,557,457    
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 66,726,859      50,632,674      36,386,875      29,573,096      
   ตดัจําหน่ายภาษีหกั ณ ทจีา่ย 357,715           -                       -                      -                       
   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2,213,334)      2,338,377        (1,867,184)      2,969,547        
   การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิทีจะได้รับ (โอนกลบั) (122,266)         3,283,024        72,736             4,373,651        
   รายได้เงินปันผลจากบริษัทยอ่ย -                      -                       (50,400,000)    -                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,078,573        2,399,345        4,501,040        2,399,345        
   กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ (254,821)         (1,429,518)       -                      -                       
   กําไรจากการจําหน่ายทดีิน อาคารและอปุกรณ์ (493,022)         (104,253)          (492,825)         (185,680)          
   รายได้ดอกเบยี (7,873,169)      (9,860,632)       (5,656,357)      (7,543,800)       
   ค่าใช้จา่ยดอกเบยี 11,174,458      11,455,088      8,553,718        9,529,371        
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสินดําเนินงาน 282,284,816    349,601,449    222,517,539    319,672,987    
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (541,983,570)  121,716,133    (263,841,427)  16,211,073      
   สินค้าคงเหลือ (148,462,947)  13,170,424      (174,566,391)  (20,747,516)     
   สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน (3,714,236)      5,671,061        (3,208,052)      2,638,257        
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน (452,158)         108,957           (28,735)           123,701           
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 397,018,144    (10,578,363)     222,648,745    39,329,113      
   ต้นทนุทยีงัไมเ่รียกชําระ (14,959,328)    50,347,759      (15,199,610)    39,992,697      
   หนีสินหมนุเวยีนอืน (4,049,620)      573,494           (1,154,010)      (1,741,853)       
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (34,318,899)    530,610,914    (12,831,941)    395,478,459    
   รับดอกเบยี 7,966,447        10,358,127      5,747,084        7,720,216        
   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (28,500)           -                       (28,500)           -                       
   จา่ยดอกเบยี (9,906,150)      (10,520,142)     (7,339,613)      (8,594,425)       
   จา่ยภาษีเงินได้ (44,657,032)    (88,381,694)     (35,706,585)    (72,854,509)     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (80,944,134)    442,067,205    (50,159,555)    321,749,741    
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)   
สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย   

 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั (เพิมขึน) ลดลง 7,190,000        -                       (750,000)         -                       
เงินสดจา่ยซือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                      (315,548,455)   -                      (327,358,940)   
เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย -                      -                       50,400,000      -                       
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิมขึน -                      -                       (700,000)         -                       
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 2,800,000        4,900,000        -                      -                       
เงินสดรับจากการจําหน่ายทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 1,249,107        2,558,356        1,246,321        3,340,747        
เงินสดจา่ยซือทดีิน อาคารและอปุกรณ์ (7,295,239)      (97,710,730)     (5,156,163)      (97,374,982)     
เงินสดจา่ยชําระเจ้าหนีค่าหุ้น (16,800,000)    -                       (16,800,000)    -                       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,856,132)    (405,800,829)   28,240,158      (421,393,175)   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 3,480,729        70,067,533      (100,000,000)  100,000,000    
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาว -                      60,000,000      -                      60,000,000      
เงินสดจา่ยชําระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (28,200,000)    (23,220,000)     (28,200,000)    (23,220,000)     
เงินสดจา่ยชําระหนีสินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (8,857,402)      (12,626,346)     (7,007,775)      (11,511,822)     
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญั
   แสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามญั 82,854,091      298,118,111    82,854,091      298,118,111    
เงินสดรับจากการลงทนุเพิมของผู้ มีส่วนได้เสียทไีมมี่อํานาจควบคมุ 300,000           1,080,000        -                      -                       
เงินปันผลจา่ยแก่ผู้ ถือหุ้น (188,118,212)  (115,375,236)   (188,118,212)  (115,375,236)   
เงินปันผลจา่ยแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทไีมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (21,600,000)    -                       -                      -                       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (160,140,794)  278,044,062    (240,471,896)  308,011,053    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (253,941,060)  314,310,438    (262,391,293)  208,367,619    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 712,312,496    398,002,058    525,143,001    316,775,382    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 458,371,436    712,312,496    262,751,708    525,143,001    

-                      -                       -                      -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทไีมใ่ชเ่งินสด
   อปุกรณ์เพิมขึนจากการทําสัญญาเชา่การเงิน         1,461,682       15,648,000         1,461,682       15,648,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี
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การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
รายได้รวม 

รายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เกียวกับระบบไฟฟ้า เช่น 
สายไฟฟา้  หลอดไฟฟา้ อปุกรณ์ไฟฟา้ อปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอปุกรณ์เกียวกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม รายได้จากการให้บริการ
ติดตงั   ประกอบด้วยการให้บริการติดตงังานโทรคมนาคม  การให้บริการติดตงัอปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและการให้บริการติดตงั
อืนๆ นอกจากนี บริษัทยงัมี รายได้ค่านายหน้า  และ  รายได้อืนๆ ได้แก่  ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจําหน่าย ดอกเบียรับ      
คา่เช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปลียน เป็นต้น ซึงโครงสร้างรายได้รวมของกลุม่บริษัทสามารถ
สรุปได้ดงัน ี:- 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟา้ 2,235.70 55.78 2,186.94 47.83 2,639.88 56.01 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสวา่ง 440.60 10.99 499.85 10.93 441.60 9.37 

ทอ่ร้อยสายไฟฟา้และอปุกรณ์ประกอบการติดตงั 101.08 2.52 168.09 3.68 132.70 2.82 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟา้ 140.86 3.52 221.87 4.85 270.86 5.75 

วสัดแุละอปุกรณ์ทีเกียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 37.31 0.93 36.82 0.81 40.98 0.87 

หม้อแปลงไฟฟา้ 13.96 0.35 23.48 0.51 25.76 0.55 

อืนๆ 7.98 0.20 37.25 0.81 16.74 0.36 

รวมรายได้จากการขาย 2,977.49 74.29 3,174.30 69.42 3,568.52 75.72 
รายได้จากการติดตงัระบบโทรคมนาคม 827.36 20.64 1,278.49 27.96 1,050.18 22.28 

รายได้จากการติดตงัระบบป้องกนัไฟลาม 27.57 0.69 35.89 0.79 43.62 0.93 

รายได้จากการติดตงัอปุกรณ์ไฟฟา้ 144.55 3.61 15.86 0.35 - - 
รายได้จากการบริการติดตงัอืนๆ 7.38 0.18 10.71 0.23 31.60 0.67 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง ,006.86 25.12 1,340.95 29.33 1,125.40 23.88 
รายได้คา่นายหน้า - - 34.70 0.76 - - 
รายได้อืน ๆ * 23.75 0.59 22.55 0.49 19.14 0.41 

รายได้รวม 4,008.10 100.00 4,572.50 100.00 4,713.06 100.00 

ปี 2557 – 2559  บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,008  ล้านบาท และ 4,573  ล้านบาท และ 4,713 ล้านบาทตามลําดบั 
โดยรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เกียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณ  
ร้อยละ 69-76 ของรายได้รวม สว่นรายได้ทีสําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตงั ซึงมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 
24-30 ของรายได้รวม

 ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,713 ล้านบาทเพิมขนึประมาณร้อยละ 3 เมือเทียบปี 2558  โดยแบง่เป็นรายได้
จากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์เกียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดตงั ในสดัสว่นร้อย
ละ 76 และร้อยละ 24 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 

- รายได้จากการขาย

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึงในปี 
2557 – 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 2,978 ล้านบาท 3,174 ล้านบาท และ 3,569 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 74 ร้อยละ 69 และร้อยละ 76 ของรายได้รวม ตามลาํดบั  

รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2557 – 2559  สามารถแบง่ตามประเภทของสนิค้าหลกัๆ ได้ดงันี 

รายได้จากการขาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 2,235.70 75.09 2,186.94 68.90 2,639.88 73.98 

หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวา่ง 440.60 14.80 499.85 15.75 441.60 12.37 

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตงั 101.08 3.39 168.09 5.30 132.70 3.72 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 140.86 4.73 221.87 6.67 270.86 7.59 

วสัดแุละอปุกรณ์ทีเกียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 37.31 1.25 36.82 1.16 40.98 1.15 

หม้อแปลงไฟฟ้า 13.96 0.47 23.48 0.74 25.76 0.72 

อืนๆ 7.98 0.27 37.25 1.17 16.74 0.47 

รวมรายได้จากการขาย 2,977.49 100.00 3,174.30 100.00 3,568.52 100.00 

รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2557– 2559 มีอตัราเติบโตเพิมขนึทกุปี ในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 พบว่ารายได้
จากการขายเพิมขึน 197 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7 เมือเทียบกับปีก่อน สินค้าทีมีการเติบโตเพิมขึนได้แก่ หลอดไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ส่องสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการติดตงั อปุกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า สว่นสายไฟฟ้า ซึงเป็นสินค้า
หลกัมีรายได้ลดลงเนืองมาจากราคาทองแดงปรับลดในตลาดโลก    

ปี 2559 เมือเทียบกบัปี 2558 รายได้จากการขายเพิมขนึ 394 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12 เมือเทียบกบัปีก่อนสินค้าทีมี
การเติบโตได้แก่ สายไฟฟา้และอปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟา้  

ทงัน ีปริมาณจําหนา่ยและยอดขายของสายไฟฟา้ในระหวา่งปี 2557  –2559  สรุปได้ดงันี

บริษัทมีรายได้ จากการขายสายไฟฟ้าในปี 2558 จํานวน 2,187 ล้านบาทลดลงประมาณร้อยละ 2 เมือเทียบกับปี 

2557 เนืองจากราคาจําหน่ายสายไฟฟ้า ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง  ซึงเป็นต้นทนุทีสําคญัของสายไฟฟ้า  
โดยปรับลดลงเหลอืประมาณ 32 บาทตอ่เมตรในปี 2558 จากเฉลียประมาณ 33 บาทต่อเมตรในปี 2557 คิดเป็นราคาจําหน่าย
ตอ่หนว่ยลดลงในอตัราประมาณร้อยละ 3 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร 
สายไฟฟ้า 2,235.70 85.00 2,186.94 92.00 2,639.88 107.00 



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจาํปี 2559 หน้า 100  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559  
  

ปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟฟ้าในจํานวน 2,640 ล้านบาท เพิมขนึประมาณร้อยละ 21 เมือเทียบกบัปี 
2558 เนืองมาจากราคาทองแดงทีปรับตวัเพิมขนึ  และบริษัทได้มีเพิมชนิดสินค้า โดยรายได้ทีเพิมขนึมาจากการขายสายไฟฟ้า
ชนิดพิเศษ  

สาํหรับรายได้จากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอืนๆ ซึงได้แก่ หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบการติดตงั อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วสัดุและอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับระบบป้องกนัไฟลาม หม้อแปลง
ไฟฟ้า และอืนๆ มีจํานวนรวมประมาณ 742 ล้านบาท 987 ล้านบาท และ929 ล้านบาท ในปี 2557– 2559ตามลําดบั คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 24-30  ของรายได้จากการขาย  โดยรายได้จากการหลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งสวา่งมีอตัราการเติบโตใน
ปี 2557-2558 แตใ่นปี 2559 ลดลงเนืองจากการเปลียนแปลงในเทคโนโลยีเกียวกบัหลอดไฟฟ้า อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า มี
อตัราการเติบโตเพิมขนึอย่างต่อเนืองโดยปี 2558 เพิมขนึจากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 58 และปี 2559 เพิมขนึจากปี 2558 ใน
อตัราร้อยละ 23 

 อนึง รายได้จากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอืนๆ ของบริษัทมาจากการจําหน่ายให้แก่ลกูค้า
ภายในประเทศทงัหมด โดยจดัจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าทวัประเทศ ซงึเกือบทงัหมดเป็นกลุม่ลกูค้าภาคเอกชน มีจํานวนรวมประมาณ 
3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายทีจะขยายเพิมฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศในแถบอาเซียน เพือ
เตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจากน ีบริษัทมีนโยบายทีจะมุง่ทํา
การตลาดในภาคหนว่ยงานราชการมากขนึ โดยมอบหมายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดําเนินการในสว่นงานทีเกียว ข้องกบังานราชการ 
ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุกดงักลา่ว บริษัทมีความมนัใจวา่จะชว่ยสง่เสริมให้บริษัทมรีายได้จากการจําหนา่ยสนิค้าเพิมขนึอยา่ง
ตอ่เนือง 

ทงันี บริษัทมีนโยบายการจดัหาลกูค้าด้วยการติดต่อโดยตรงกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทงัการเข้าพบโดยตรงและ/หรือ
การติดตอ่ผา่นอปุกรณ์สอืสารตา่งๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่านการแนะนําจากพนัธมิตร
ทางธุรกิจต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ลกูค้า และผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น  โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มีการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและประวตัิการชําระเงินของลกูค้าอย่างสมําเสมอ เพือกําหนดและปรับปรุงนโยบายการกําหนดวงเงิน
สินเชือ และระยะเวลาให้เครดิตแก่ลกูค้า ซึงจะช่วยทําให้บริษัทสามารถควบคุมวงเงินการขายให้แก่ลกูค้าแต่ละรายได้อย่าง
รัดกมุมากยิงขนึ 

 

- รายได้จากการบริการติดตงั 

ธุรกิจการให้บริการติดตงัของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา 
และรับเหมาติดตงัระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance 

Services) และ (2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตงัระบบปอ้งกนัไฟลาม (Fire Protection System)  (3) ธุรกิจการ
ให้บริการติดตงัอปุกรณ์อืนๆ  โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการติดตงัเป็นจํานวน 1,007 ล้านบาท 1,341 ล้านบาท และ1,125 

ล้านบาท ในปี 2557 – 2559  ตามลําดบัหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25  ร้อยละ 29 และร้อยละ 24 ตามลําดบั อตัราเติบโต
ดงักลา่วสว่นใหญ่มาจากการเพิมขนึของธุรกิจการให้บริการติดตงัระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึงมีสดัสว่นคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 82 – 95 ของรายได้จากการบริการติดตงัรวม เนืองจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพฒันาอย่างต่อเนือง 
โดยเฉพาะการขยายเสาโทรคมนาคมและการติดตงัอุปกรณ์เพิมเติมเพือรองรับเครือข่าย 4G ของผู้ประกอบการทีให้บริการ
สญัญาณโทรศพัท์เคลือนที สําหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการบริการติดตงัเป็นจํานวน 1,125 ล้านบาท ลดลงประมาณ  
ร้อยละ 16 เมือเทียบกับปีทีผ่านมา เนืองจากรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดตงัระบบงานโทรคมนาคมลดลงประมาณ        
216 ล้านบาท   



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจาํปี 2559 หน้า 101  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559  
  

ทงัน ีรายได้จากการบริการติดตงัในปี 2557 – 2559 มีรายละเอียดดงันี  

ปี 2557 – 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตงัระบบงานโทรคมนาคม เป็นจํานวน 827 ล้านบาท 1,278 ล้าน
บาท  ตามลําดบั เพิมขนึ ประมาณร้อยละ 55 และสําหรับปี 2559 รายได้จากการให้บริการติดตงัระบบงานโทรคมนาคมเป็น
จํานวน 1,050 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 17.84 เมือเทียบกบัปีทีผา่นมา 

รายได้จากการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศทงัหมด ซึงได้แก่ 
เจ้าของโครงขา่ยระบบโทรคมนาคม และผู้ รับเหมารายใหญ่ซงึรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง โดย ณ สนิ
ปี 2559 บริษัทมีสญัญางานให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคม ซึงมีมลูค่ารวมประมาณ 5,595  ล้านบาท และมีรายได้จากการ
ให้บริการทีรับรู้จนถึงวนัสนิงวด ตงัแต่ร้อยละ 95 ขนึไป เป็นจํานวน 5,517 ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 2559 

เป็นจํานวน 1,050 ล้านบาท ทงันี รูปแบบของการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีฐาน (New 

Site) การติดตงัอปุกรณ์เสริม (Upgrade)และงานติดตงัอปุกรณ์ภายในอาคาร (Inbuilding Coverage)โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2557-2559  มลูคา่งานของ New Site มีจํานวน 2,297 ล้านบาท 3,345 ล้านบาท และ 4,038  ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อย
ละ 80  ร้อยละ 75 และร้อยละ 73 ของมูลค่าโครงการทงัหมด ตามลําดบั ซึงสามารถแบ่งรายได้การให้บริการติดตงัระบบ
โทรคมนาคมตามรูปแบบของการให้บริการได้ดงันี  

           หน่วย: ล้านบาท 
 ปี 2558 ปี 2559 

  รายได้ทรัีบรู้ (> 95%) 

มูลค่า
โครงการ 

รายได้ทรัีบรู้ (> 95%) 

 มูลค่า
โครงการ 

รายได้ทรัีบรู้
สะสม ณ 

วันท ี1 ม.ค. 
2558 

รายได้ทรัีบรู้
ในระหว่างปี 

2558 

รวมรายได้
ทรัีบรู้  

รายได้ทรัีบรู้
สะสม ณ วันท ี
1 ม.ค. 2559 

รายได้ทรัีบรู้
ในงวด ปี

2559 

รวมรายได้
ทรัีบรู้ 

New Site 3,530.27 2,330.81 1,014.98 3,345.79 4,384.67 3,345.79 691.88 4,037.67 

Upgrade 791.71 553.98 198.88 752.86 1,086.30 752.86 275.40 1028.26 

IBC 236.49 151.22 36.66 187.88 296.91 187.88 40.17 228.05 

งานอืนๆ * 189.19 152.57 27.96 180.53 226.46 180.53 42.73 223.26 

รวม 4,747.66 3,188.58 1,278.48 4,467.06 5,994.34 4,467.06 1,050.18 5,517.24 
หมายเหต:ุ * งานอืนๆ ได้แก่ งานติดตงั New Site พร้อม Upgrade และงานติดตงัพิเศษ 

รายได้จากการบริการติดตัง ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการตดิตงัระบบโทรคมนาคม 827.36 82.17 1,278.49 95.34 1,050.18 .  

รายได้จากการตดิตงัระบบปอ้งกนัไฟลาม 27.57 2.74 35.89 2.68 43.62 3.88 

รายได้จากการตดิตงัอปุกรณ์ไฟฟ้า 144.55 14.36 15.86 1.18 - - 
รายได้จากการตดิตงัอืนๆ 7.38 0.73 10.71 0.80 31.60 2.81 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง 1,006.86 100.00 1,340.95 100.00 1,125.40 100.00 



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจาํปี 2559 หน้า 102  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559  
  

สําหรับรายได้จากการติดตงัระบบป้องกนัไฟลาม มีจํานวน 28 ล้านบาท 36 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ในปี 2557– 

2559 ตามลําดบั โดยบริษัทให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตงัระบบป้องกนัไฟลามให้แก่ลกูค้า ด้วยการติดตงัวสัดุ
และอปุกรณ์ป้องกนัไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครืองปรับอากาศ ซึง
สามารถปอ้งกนัผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 ชวัโมง ทงันี ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการสว่น
ใหญ่ให้ความสนใจและเลง็เห็นความสาํคญัของการติดตงัระบบปอ้งกนัไฟลามมากขนึ เนืองจากสามารถช่วยชะลอการเผาไหม้
และการเกิดควนัไฟ ในกรณีทีเกิดอคัคีภยัได้   

 รายได้จากการติดตงัอืนๆ ในปี 2557- 2559 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way  ประมาณปีละ 7 ล้านบาท 
ซึงเป็นโครงการลงทุน ติดตงั และบํารุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลงังานของสถาบันวิศวกรรม
พลงังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  และในปี 2559 รายได้จากการติดตงั
อืนๆ เพิมขนึจํานวน 22 ล้านบาท ซงึบริษัทมีรายได้จากการติดตงัอปุกรณ์สารสนเทศ และ อปุกรณ์ไฟฟา้  

 

- รายได้ค่านายหน้า 
รายได้คา่นายหน้า เป็นรายได้ทีเกิดจากบริษัทยอ่ย ในปี 2558 การรับดําเนินการเกียวกบัติดตอ่สอืสาร จํานวน 35 ล้าน

บาทคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 เมือเทียบกบัรายได้รวม  

 

- รายได้อืนๆ 

รายได้อืนๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริม
การตลาดของผู้ผลติสนิค้า ดอกเบียรับ คา่เช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปลียน เป็นต้น  โดยในปี 
2557 - 2559 บริษัทมีรายได้อืนประมาณ 24 ล้านบาท 23 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 1 เมือเทียบกบัรายได้รวม 

 รายละเอียดของรายได้อืนๆ ของบริษัทในปี 2557 – 2559 มีรายละเอียดดงันี 

หมายเหต:ุ * อืนๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน เงินรับคืนค่าเครมประกันภยั เงินรับคืนค่าภาษีต่างๆ และรายการ
ปรับปรุงตา่งๆ เป็นต้น  

รายได้อืนๆ ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า 4.12 17.35 0.65 2.88 3.48 18.21 

ดอกเบยีรับ 8.62 36.29 9.86 43.73 7.87 41.14 

กําไรขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.53 2.23 1.95 8.65 - - 

รายได้ค่าขนส่ง 3.08 12.97 3.07 13.61 2.29 11.95 

อืนๆ * 7.40 31.15 7.02 31.13 5.49 28.71 

รายได้อืน 23.75 100.00 22.55 100.00 19.14 100.00 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการตดิตงั  
- ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทมาจากต้นทนุจากการซือสนิค้ามาเพือขายเป็นหลกั โดยทวัไป บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขาย
โดยบวกกําไรสว่นเพิม (Margin) จากต้นทนุทีซือมา เพือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าต่อไป โดยในปี 2557- 2559 บริษัทมีต้นทนุขาย
จํานวน 2,700  ล้านบาท 2,880 ล้านบาท และ 3,231 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิมขนึอย่างต่อเนืองตามการเพิมขนึของรายได้จาก
ขาย คิดเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 91 เมือเทียบกบัรายได้จากการขาย ตามลาํดบั  

ปี 2557  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,700 ล้านบาทเพิมขนึประมาณร้อยละ 12 เมือเทียบกบัปีทีผา่นมาซงึเป็นการเพิมขนึตาม
รายได้จากการขายทีสงูขนึ  โดยมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ91 และบริษัท
มีการตงัสาํรองเพือปรับลดราคาทนุของสนิค้าเหลอืให้เป็นมลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 26 ล้านบาทในปี 2557   

ปี 2558  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,880 ล้านบาทเพิมขนึประมาณร้อยละ 7เมือเทียบกบัปีทีผ่านมาซึงเป็นการเพิมขนึตาม
รายได้จากการขายทีสงูขึน โดยมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91 และบริษัท
มีการตงัสาํรองเพือปรับลดราคาทนุของสนิค้าเหลอืให้เป็นมลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 29 ล้านบาท ในปี 2558   

ปี 2559  บริษัทมีต้นทนุขาย 3,231 ล้านบาท เพิมขนึประมาณร้อยละ 12.19 เมือเทียบกับปีทีผ่านมา ซึงเป็นการ
เพิมขนึตามรายได้จากการขายทีสงูขนึ  โดยมีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 91 และบริษัทมีการตงั
สาํรองเพือปรับลดราคาต้นทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 29 ล้านบาท ในปี 2559 

 

- ต้นทุนบริการตดิตงั  

ต้นทนุการให้บริการเป็นต้นทนุทีเกิดจากการให้บริการติดตงังานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกนัไฟลาม และ
อืนๆ โดยในปี 2557 - 2559 ต้นทนุบริการติดตงัมีจํานวนประมาณ 695 ล้านบาท 943 ล้านบาท และ 798 ล้านบาท ตามลําดบั 
หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 69  ร้อยละ 70  และร้อยละ 71  ของรายได้จากการบริการติดตงั ตามลําดบั ทงันี ต้นทนุบริการ
ติดตงัประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่าสินค้าทีใช้ในการติดตงั เช่น เสาโทรคมนาคม อปุกรณ์ต่างๆ ของงาน
โทรคมนาคม อปุกรณ์ตา่งๆ ของงานปอ้งกนัไฟลาม อปุกรณ์ตา่งๆของงานติดตงัระบบไฟฟา้ เป็นต้น ซงึรวมเป็นสดัสว่นเฉลยีในปี 
2557- 2559 ประมาณร้อยละ 80  ร้อยละ 87  และร้อยละ 71 ของต้นทนุบริการติดตงั ตามลําดบั อนึง ต้นทนุบริการติดตงัมา
จากการให้บริการติดตงังานระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 - 2559 บริษัทมีต้นทนุบริการงาน
โทรคมนาคมทีรับรู้จนถึงวันสินงวดเป็นจํานวน 1,653 ล้านบาท 2,514 ล้านบาท และ3,231ล้านบาท ตามลําดับ ซึงมี
รายละเอียดดงันี 

 

ต้นทุนบริการติดตังงานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/57  ณ 31/12/58 ณ 31/12/59 
ต้นทนุบริการทีรับรู้    

ต้นทนุบริการทีรับรู้จนถงึวนัต้นงวด (ล้านบาท) 1099.28 1,652.82 2,514.40 

ต้นทนุบริการทีรับรู้ในระหว่างงวด (ล้านบาท) 553.54 861.58 716.22 

รวมต้นทนุบริการทีรับรู้จนถงึวนัสินงวด (ล้านบาท) 1,652.82 2,514.40 3,230.62 

อนึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557–2559 บริษัทได้ประมาณการต้นทนุบริการสําหรับโครงการโทรคมนาคมทงัหมดเป็น
จํานวน 1,970 ล้านบาท 2,721 ล้านบาท และ 3,573 ล้านบาท  โดยได้รับรู้ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมทีมีการดําเนินการแล้ว
เสร็จตงัแต่ร้อยละ 95 ขึนไปเป็นจํานวน 1,653 ล้านบาท 2,515 ล้านบาท และ 3,231 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนบริการงาน
โทรคมนาคมยกมา 1,099 ล้านบาท 1,653 ล้านบาทและ 2,515 ล้านบาท และต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมทีรับรู้ในระหว่างปี 
2557 – 2559  จํานวน 554 ล้านบาท 862 ล้านบาทและ 716  ล้านบาท ทงันี ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจากการติดตงั
งานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) เป็นหลกั ซงึคิดเป็นร้อยละ 68 ของประมาณการต้นทนุบริการโครงการโทรคมนาคมทงัหมด 
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ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทีสําคญัของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

โดยทีผา่นมา คา่ใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินมีสดัสว่นรวมกนัประมาณร้อยละ 10 
เมือเทียบกบัรายได้รวม โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายในแตล่ะประเภทในช่วงทีผา่นมาได้ดงัน ี 

 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานขาย ค่าคอมมิชชนั ค่าขนสง่ และค่าใช้จ่ายสง่เสริมการ
ขายเป็นหลกั โดยในปี 2557– 2559  มีจํานวนรวมประมาณ  86 ล้านบาท 101 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2-2.3 ของรายได้รวม   ซงึคา่ใช้จ่ายในการขายเพิมขนึตามยอดขายทีเพิมขนึ 

 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 - 2559  มีจํานวน  223 ล้านบาท 347 ล้านบาท และ 355 ล้านบาท ตามลําดบั หรือ
คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 7.5-8  ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกับพนกังานเป็นหลกั ซึงคิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 49  ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคญัอืนๆ ประกอบด้วยค่าเสือมราคา
ของยานพาหนะและอปุกรณ์สาํนกังาน คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน และคา่เช่าสาํนกังานและโกดงั  

คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2557 มีจํานวน 223 ล้านบาทเพิมขนึจํานวน 37 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 20 เมือเทียบกบัปี 
2556  เนืองมาจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานเป็นหลัก  โดยบริษัทมีการเพิมจํานวนพนักงานและจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเพิมขนึตามผลประกอบการทีเพิมสงูขนึ 

คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2558 มีจํานวน 347 ล้านบาทเพิมขนึจํานวน 122 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 56 เมือเทียบกบัปี 
2557 เนืองมาจากในปี 2558 บริษัทเพิมการดําเนินธุรกิจเกียวกบัเทคโนโลยี และพลงังาน  รวมถึงบริษัทย่อย ทําให้มีค่าใช้จ่าย
เกียวกบัพนกังานเพิมขึนจํานวน 58 ล้านบาท  และเมือต้นปี 2558 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทเกียวกับพลงังานแต่เนืองจากติด
ปัญหาบางประการจึงต้องยกเลกิการลงทนุ ทําให้เกิดผลขาดทนุจํานวน 2.4 ล้านบาท และช่วงกลางปี 2558 บริษัทได้ทําการย้าย
สาํนกังานและคลงัสนิค้ามายงัทีทําการใหม ่ทําให้มีคา่ขนย้ายและค่าบริการสํานกังานเพิมขนึ เป็นจํานวน 3 ล้านบาท รวมทงัมี
การซอืทรัพย์สนิเกียวกบัเครืองใช้สาํนกังานใหมท่งัหมด  ทําให้มีคา่เสอืมราคาเพิมในสว่นอาคารสํานกังาน ค่าตกแต่งสํานกังาน  

เครืองใช้สํานกังาน  ฯลฯ จํานวน 8 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเพิมขนึของบริษัทย่อยจํานวน 18 ล้านบาท ทําให้ค่าใช้จ่าย
บริหารปี 2558 สงูกวา่ปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2559  มีจํานวน 355 ล้านบาท เพิมขนึจํานวน 8 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 เมือเทียบกบัปี 
2558 เนืองมาจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานและค่าเสือมราคาอาคารสํานกังาน ค่าตกแต่งอาคาร เครืองใช้
สาํนกังาน ฯลฯ  ซงึในปี 2559 คํานวณคา่เสอืมราคาเต็มปี เมือเทียบกบัปีก่อน  

 

- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบียจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน โดยในปี 2557 – 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจํานวน 6 ล้านบาท 11 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราดอกเบียจ่ายเฉลียอยู่ระหว่างประมาณ
ร้อยละ 5-8 ตอ่ปี  

ปี 2557 บริษัทไมไ่ด้มีการใช้วงเงินระยะสนั  ดอกเบียทีเกิดขนึเกิดจํานวน 6 ล้านบาท เป็นดอกเบียของวงเงินระยะยาว
ทีกู้ ไว้ในการซอืทีดินและก่อสร้างอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า 

ปี2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้วงเงินระยะสนัในการดําเนินธุรกิจมีดอกเบียจากเงินกู้ยืมระยะสนัจํานวน7.1ล้าน
บาท และดอกเบียทีเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวทีใช้ในการซอืทีดินก่อสร้างอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้าจํานวน 4.2ล้านบาท  

ปี2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้วงเงินระยะสนัในการดําเนินธุรกิจมีดอกเบียจากเงินกู้ยืมระยะสนัจํานวน7.6 ล้าน
บาทและดอกเบียทีเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวทีใช้ในการซอืทีดิน ก่อสร้างอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้าจํานวน 3.6 ล้านบาท 
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กาํไร 
ปี 2557 – 2559 บริษัทมีกําไรขนัต้นจากธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และธุรกิจการ

ให้บริการติดตงั เป็นจํานวน 590 ล้านบาท 693 ล้านบาท และ 665 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นประมาณร้อย
ละ 15  ร้อยละ 15 และร้อยละ 14 ตามลาํดบั ซงึมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี :- 

 

- กาํไรขันต้น – ธุรกิจจาํหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขนัต้นจากธุรกิจจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 277 ล้านบาท 295 ล้านบาท และ 

337 ล้านบาท ในปี 2557 – 2559 ตามลาํดบั โดยคิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นประมาณ ร้อยละ 9 ของรายได้จากการขาย    
 

-  กาํไรขันต้น – ธุรกิจบริการติดตงั 

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขันต้นจากธุรกิจบริการติดตัง ประมาณ 312 ล้านบาท และ 398 ล้านบาท                
ในปี 2557– 2558 โดยคิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นประมาณร้อยละ 31 และ ร้อยละ 30 ของรายได้จากบริการติดตงั ตามลําดบั      
ซงึจํานวนกําไรขนัต้นใกล้เคียงกบัปีก่อน เนืองจากงานส่วนใหญ่เป็นงานติดตงัสถานีฐาน (New Site)  

ปี 2559 บริษัทมีกําไรขนัต้นประมาณ 328 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตงั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นประมาณ   
ร้อยละ 29  ซงึอตัรากําไรขนัต้น ใกล้เคียงกบัปีก่อน เนืองจากงานสว่นใหญ่เป็นงานติดตงัสถานีฐาน(New site) 
 

-  กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2557 – 2559 จํานวน 235 ล้านบาท 227 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท และคิดเป็นอตัรากําไร
สทุธิประมาณร้อยละ 6 ร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลาํดบั  

ปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 299 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 64 ล้านบาท  
แบง่เป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี 55 ล้านบาท  และรวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวประมาณ 9 ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 21 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซงึมีอตัราสงูกวา่อตัราทีกําหนดไมม่ากเนืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 

ปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 291 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ  64  ล้านบาท 
แบง่เป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี 69 ล้านบาท  และหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวประมาณ 5  ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 22 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซงึมีอตัราสงูกวา่อตัราทีกําหนดไมม่ากเนืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 

ปี 2559 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 210 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 37 ล้านบาท 
แบง่เป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี 50 ล้านบาท  และหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและการ
กลบัรายการผลแตกตา่งชวัคราวประมาณ 13 ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 18 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซงึมีอตัราสงูกวา่อตัราทีกําหนดไมม่ากเนืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ปี 2557- 2559 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 21 ร้อยละ 16 และร้อยละ 12 ตามลําดบั ซึงลดลง

ตามกําไรสทุธิทีลดลงในแตล่ะปี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด  (โปรดดรูายละเอียด
เพิมเติมในสว่นที 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท เป็นจํานวนประมาณ 214 ล้านบาท 222 ล้านบาท และ 196 ล้านบาท ตามลําดบั และได้มีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 123 ล้านบาท 223  ล้านบาท และ 70 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นอตัราเงินปัน
ผลจ่ายประมาณร้อยละ 71 ร้อยละ 101 และร้อยละ 36 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลําดับ ซึงมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี 

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทงัหมด 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลประจาํปี 2557 ประกอบด้วย   

เงินปันผลระหวา่งกาลโดยจา่ยเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 700 ล้านหุ้น   0.06 42 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2557 – สทุธิภายหลงัจากหัก เงินปัน
ผลระหวา่งกาลครังที 1 โดยจา่ยหุ้นปันผล  
(ในอตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่  1 หุ้นปันผล) 

0.10 87 

 - เงินสดปันผล 0.0112 10 

                          รวม 0.1112 97 

รวมเงินปันผลประจําปี 2557 0.1712 139 

เงนิปันผลประจาํปี 2558 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหวา่งกาล โดยจา่ยเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 1,050 ล้านหุ้น  0.10 105 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 –สทุธิภายหลงัภายหลงัจาก
หกัเงินปันผลระหวา่งกาล โดยจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจําปี 2558  0.20 223 

เงนิปันผลประจาํปี 2559 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหวา่งกาล โดยจา่ยเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 1,175 ล้านหุ้น 0.06 70 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 –สทุธิภายหลงัภายหลงัจาก
หกัเงินปันผลระหวา่งกาล โดยจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจําปี 2559  0.16 188 

หมายเหต ุ: สําหรับการจา่ยปันผลจากการดําเนินงานในปี 2559 นนัจะต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560   

สําหรับในอนาคต บริษัทจะยงัคงดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามทีได้ระบใุนสว่นที 2 ข้อ 8 โครงสร้าง
เงินทนุ หวัข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเคร่งครัด 

 



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจาํปี 2559 หน้า 107  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559  
  

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557- 2559 มีจํานวนประมาณ 2,612  ล้านบาท 3,464 ล้านบาท และ 
3,844 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ ได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ซึงมีสดัสว่นประมาณร้อยละ  39-50 ของ
สนิทรัพย์รวมทงัหมด สว่นสนิทรัพย์ทีสาํคญัรองลงมา ได้แก่ สนิค้าคงเหลอื ซงึมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 13-17 และทีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ ซงึมีสดัสว่นประมาณร้อยละ11-14 ของสนิทรัพย์รวม 

สาํหรับสนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558  มีจํานวนเพิมขนึ 852 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32 เมือเทียบ
กบัปี 2557 เนืองจากในระหวา่งปี 2558 บริษัทมีการลงทนุเพิมในบริษัทยอ่ย (บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนูิเคชนัส์ (ประเทศไทย)
จํากดั) และ อาคารสาํนกังานแหง่ใหม ่ได้ก่อสร้างเสร็จ  มีการตกแตง่อาคารสาํนกังานแหง่ใหม่ และซืออปุกรณ์ สาํนกังาน เพือใช้
สาํหรับดําเนินการ ปัจจบุนั บริษัทได้ย้ายมาดําเนินการอยู ่ณ อาคารสาํนกังานแห่งใหม่ และยกเลิกสญัญาเช่าอาคารสํานกังาน
รวมทงัโกดงัเก็บสนิค้า 

ทงัน ีสนิทรัพย์รวม ณ สนิปี 2559 มีจํานวนเพิมขนึประมาณ 380 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11 เมือเทียบกบัปี 2558 โดย
สินทรัพย์ทีเพิมขนึได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนทีเพิมขนึ 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 และสินค้าคงเหลือเพิมขนึ 149   
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30 

รายละเอียดของสนิทรัพย์หลกัของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี :- 

- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557–2559 บริษัทมีลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน รวมประมาณ 1,321 ล้านบาท 1,325 ล้านบาท 
และ 1,869 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ  51 ร้อยละ 39 และร้อยละ 49 

ตามลาํดบั ซงึมีรายละเอียดดงัน ี:- 
 

- ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557–2559  บริษัทมีลกูหนีการค้า-สทุธิประมาณ 897 ล้านบาท 962 ล้านบาท และ 1,271     

ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นเมือเทียบกบัสินทรัพย์รวมประมาณ ร้อยละ  34 ร้อยละ 28 และร้อยละ 33 ตามลําดบั โดย
ลกูหนีการค้ามีจํานวนเพิมขนึตามยอดขายสินค้าของบริษัท ทงันี บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและการพิจารณาให้สินเชือแก่
ลกูค้าแต่ละรายทีชดัเจน โดยบริษัทพิจารณาลําดบัชนัการให้สินเชือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลกูค้า
ย้อนหลงั และวิเคราะห์ด้านการเงิน และด้านธุรกิจ และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเชืออย่างสมําเสมอ ทงันี โดยเฉลีย 

บริษัทให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้าแก่ลกูค้าประมาณ 30 - 90 วนั โดยรายละเอียดของอายลุกูหนีการค้าของบริษัท ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2557 - 2559 สามารถสรุปได้ดงันี :- 
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ตารางแสดงอายุลูกหนีการค้า 

                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนียงัไม่ถงึกําหนดชําระ   519.48 54.04% 548.00 53.26% 714.00 53.48% 

ลกูหนีเกินกําหนดชําระ       

  ไม่เกิน 3 เดือน 322.80 33.60% 359.00 34.89% 520.00 38.95% 

  3 -  6 เดือน 27.17 2.82% 32.00 3.11% 19.00 1.42% 

  6 -  12 เดือน 26.82 2.79% 7.00 0.68% 14.00 1.05% 

  เกิน 12 เดือนขนึไป 64.87 6.75% 83.00 8.06% 68.00 5.10% 

ลกูหนีการค้ารวม 961.14 100.00% 1,029.00 100.00% 1,335.00 100.00% 

หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (64.47) (6.70)% (67.00) (6.52)% (64.00) (4.79)% 

ลกูหนีการค้า-สทุธิ 896.67 93.30 962.00 93.49 1,271.00 95.21% 

บริษัทมีนโยบายในการประมาณการค่าเผือหนีสงสยัจะสญูของลกูหนี โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต การวิเคราะห์อายหุนี และสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนนัๆ ทงัน ีในการวิเคราะห์อายขุองหนีทีคงค้าง บริษัทมีนโยบายทีจะตงั
สํารองค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 50 ของมลูค่าลกูหนีสําหรับลกูหนีทีค้างชําระ 6–12 เดือน และตงัสํารองในอตัรา
ร้อยละ 100 ของมลูคา่ลกูหนีสาํหรับลกูหนีทีค้างชําระเกิน 12 เดือนขนึไป 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีอตัราสว่นลกูหนทีียงัไมถ่ึงกําหนดชําระและลกูหนีทีเกินกําหนดชําระไมเ่กิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 90 ของลูกหนีการค้ารวม และมีอัตราส่วนลูกหนีทีเกินกําหนดชําระตงัแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน และ
อตัราสว่นลกูหนีทีเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขนึไป ประมาณร้อยละ 3 และร้อยละ 7 ของลกูหนีการค้ารวม ตามลําดบั และได้ตงั
ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูเป็นจํานวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลกูหนีการค้ารวม ทําให้คงเหลือลกูหนี
การค้า-สทุธิ ประมาณ 897 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีอตัราสว่นลกูหนีทียงัไมถ่ึงกําหนดชําระและลกูหนีทีเกินกําหนดชําระไมเ่กิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 91 ของลกูหนีการค้ารวม และมีอตัราส่วนของลกูหนีทีเกินกําหนดชําระ ตงัแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ประมาณร้อยละ 1 และอตัราสว่นลกูหนีทีเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขนึไป ประมาณร้อยละ 8 ของลกูหนีการค้ารวม ตามลําดบั 
และได้ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูเป็นจํานวน 67 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลกูหนีการค้ารวม ทําให้คงเหลือ
ลกูหนีการค้า-สทุธิ ประมาณ 963  ล้านบาท 

ณ วนัที31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีอตัราสว่นลกูหนีทียงัไมถ่ึงกําหนดชําระและลกูหนีทีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 94 ของลกูหนีการค้ารวม และมีอตัราส่วนของลกูหนีทีเกินกําหนดชําระ ตงัแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ประมาณร้อยละ 1 และอตัราสว่นลกูหนีทีเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขนึไป ประมาณร้อยละ 5 ของลกูหนีการค้ารวม ตามลําดบั 
และได้ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูเป็นจํานวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.79 ของลกูหนีการค้ารวม ทําให้คงเหลือ
ลกูหนีการค้า-สทุธิ ประมาณ 1,271 ล้านบาท 

ทงัน ีผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นวา่ นโยบายการตงัสาํรองคา่เผือหนีสงสยัจะสญู และระบบการควบคมุและติดตาม
การชําระหนีของลกูหนีทีกําหนดขึนมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายทางด้านลกูหนีให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยคํานงึถึงความเสยีงและประโยชน์ทีบริษัทจะได้รับ 
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ปี 2557–2559 บริษัทมีอตัราสว่นทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย ประมาณ 101 วนั 111 วนั และ 126 วนั 
ตามลาํดบั ซงึเป็นระยะเวลาทีใกล้เคียงกบันโยบายการให้สนิเชือแก่ลกูหนีการค้าของบริษัท 

 
- ลูกหนีอนื 

ลกูหนีอืนประกอบด้วย รายได้ค้างรับงานติดตงัอุปกรณ์ป้องกนัไฟลามและอืนๆ มูลค่างานติดตงัทีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่
เรียกเก็บ ลกูหนีอืน รายได้ค้างรับอืนๆ คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า และเงินทดรองจ่าย ซงึมีจํานวนรวมประมาณ 424 ล้านบาท 362 ล้าน
บาท และ 598 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557– 2559  ตามลําดบั โดยมีมลูค่างานติดตงัทีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็น
สว่นประกอบหลกั ซงึคิดเป็นสดัสว่นเฉลยีประมาณร้อยละ 87 ของมลูคา่ลกูหนีอืน    

มูลค่างานติดตงัทีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เป็นรายได้ค่าบริการติดตงัโทรคมนาคมทีรับรู้ เป็นรายได้แล้วตามขนั
ความสําเร็จของงาน แต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสญัญา ซึงจะประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างาน
ผู้ รับเหมา คา่บริการและคา่ใช้จ่ายอืน โดยมีจํานวน 278  ล้านบาท 300 ล้านบาท และ 522 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 

- 2559 ตามลาํดบั 

ปี 2557 บริษัทมีมลูค่างานติดตงัระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 2,860 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตงัจนถึงวนัสนิงวด คิดเป็นมลูค่ารวม 2,405 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ทีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัที 1 มกราคม 2557 จํานวน
รวม 1,577 ล้านบาท และรายได้ทีรับรู้ ปี 2557 จํานวน 827 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างแล้วเป็น
จํานวน 2,131 ล้านบาท คงเหลอืมลูคา่งานติดตงัทีแล้วเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บเป็นจํานวน 278 ล้านบาท ซึงแบ่งตามรูปแบบของ
การให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมได้ดงันี 

                                                                                                                                                                   (หน่วย: ล้านบาท)   

รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตังระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ทีรับรู้ตาม
ขันความสําเร็จของ
งานในแต่ละพนืที
ตดิตัง (> 95%) 

รายได้ทีรับรู้
สะสมจนถงึ

วันที 1 ม.ค. 57 

รายได้ทีรับรู้
ในปี 2557 

จาํนวนเงินที
เรียกเก็บ

จากผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างานติดตัง
ทแีล้วเสร็จแต่
ยังไม่เรียกเก็บ 

New Site 2,296.95 1,897.98 1,214.53 683.45 1,687.08 211.04 

Upgrade 409.92 368.54 233.11 135.43 302.26 66.32 

อืนๆ 152.86 138.00 129.51 8.49 141.67 0.41 

รวม 2,859.73 2,404.52 1,577.15 827.37 2,131.01 277.77 
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 ปี 2558  บริษัทมีมลูคา่งานติดตงัระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 4,747.66 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตงัจนถึงวนัสินงวด คิดเป็นมูลค่ารวม 4,467.06 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ทีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัที 1 มกราคม 2558  
จํานวนรวม 3,189  ล้านบาท และรายได้ทีรับรู้ ปี 2558 จํานวน 1,279  ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจาก     
ผู้วา่จ้างแล้วเป็นจํานวน 4,173 ล้านบาท คงเหลอืมลูคา่งานติดตงัทีแล้วเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บเป็นจํานวน 300 ล้านบาท โดยใน
ปี 2558 ได้เพิมงานในสว่นของการติดอปุกรณ์ในอาคาร ซงึแบง่ตามรูปแบบของการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมได้ดงันี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตังระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ทีรับรู้ตาม
ขันความสําเร็จของ
งานในแต่ละพนืที
ตดิตัง (> 95%) 

รายได้ทีรับรู้
สะสมจนถงึ

วันที 1 ม.ค. 58 

รายได้ทีรับรู้
ในปี 2558 

จาํนวนเงินที
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตังทีแล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 3,530.27 3,345.79 2,330.81 1,014.98 3,167.77         180.24 

Upgrade 791.71 752.86 553.98 198.88 671.50 83.97 

IBC 236.49 187.88 151.22 36.66 169.89 18.87 

อืนๆ 189.19 180.53 152.57 27.96 163.41 17.12 

รวม 4,747.66 4,467.06 3,188.58 1,278.48 4,172.57 300.20 

 

ปี 2559  บริษัทมีมลูค่างานติดตงัระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 5,994 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตงัจนถึงวนัสนิงวด คิดเป็นมลูค่ารวม 5,517 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ทีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัที 1 มกราคม 2559 จํานวน
รวม 4,467 ล้านบาท และรายได้ทีรับรู้ปี 2559 จํานวน 1,050 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างแล้วเป็น
จํานวน 5,013 ล้านบาท คงเหลือมลูค่างานติดตงัทีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นจํานวน 521ล้านบาท โดยในปี 2559 ได้เพิม
งานในสว่นของการติดอปุกรณ์ในอาคาร ซงึแบง่ตามรูปแบบของการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมได้ดงัน ี 

                                (หน่วย: ล้านบาท) 

รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตังระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ทีรับรู้ตาม
ขันความสําเร็จของ
งานในแต่ละพนืที
ตดิตัง (> 95%) 

รายได้ทีรับรู้
สะสมจนถงึ

วันที 1 ม.ค. 59 

รายได้ทีรับรู้
ในปี 2559 

จาํนวนเงินที
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตังทีแล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 4,384.67 ,037.67 3,345.79 691.88 3,670.63 370.14 

Upgrade 1,086.30 1,028.26 752.86 275.40 936.10 105.89 

IBC 296.91 228.04 187.88 40.17 197.75 31.25 

อืนๆ 226.46 223.26 180.53 42.73 208.76 14.56 

รวม 5,994.34 5,517.23 4,467.06 1,050.18 5,013.24 521.84 
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- สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบายบนัทึกมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างติดตงัด้วยราคาทนุ (วิธีเข้าก่อน -ออกก่อน หรือ First in 

First out) หรือมลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตํากว่า และบนัทึกมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปประเภทสายเคเบิลด้วย
ราคาทนุ (วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ Specific) หรือมลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะได้รับ แล้วแตอ่ยา่งใดจะตํากวา่  

ทงัน ีบริษัทจะบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าในงบกําไรขาดทนุในกรณีทีราคาทนุของสินค้าคงเหลือในงวด
บญัชีใดๆ มีราคาสงูกวา่มลูคา่สทุธิทีคาดวา่จะได้รับ อยา่งไรก็ตาม เมือสถานการณ์ทีทําให้การปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืให้ตํา
กวา่ราคาทนุหมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางทีลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุทีเคยรับรู้ในงวดบญัชีก่อนๆ 
ในงบกําไรขาดทนุของงวดบญัชีนนัๆ  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557–2559 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิประมาณ 334 ล้านบาท 500 ล้านบาท และ 649ล้านบาท 
ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 13 ร้อยละ 14 และร้อยละ 17 เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทงัน ี
รายละเอียดของสนิค้าคงเหลอืของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557-2559 สามารถสรุปได้ดงันี :- 
ตารางแสดงรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือ 
                                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินค้าสําเร็จรูป 337.00 100.90% 407.00 81.40% 480.00 73.96% 

หกั  รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิที
จะได้รับ 

(26.00) (7.78)% (29.00) (5.80)% (29.00) (4.47%) 

สินค้าสําเร็จรูป – สทุธิ 311.00 93.00% 378.00 75.60% 451.00 69.50% 

งานระหวา่งติดตงั – งานโทรคมนาคม 19.00 5.70% 108.00 21.60% 131.00 20.18% 

งานระหวา่งติดตงั – อปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและ
อืนๆ 

4.00 1.20% 14.00 2.80% 67.00 10.32% 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 334.00 100.00% 500.00 100% 649.00 100.00% 

สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าสําเร็จรูป โดยสินค้าสําเร็จรูป -สุทธิมีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 
69.50% ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทงัหมด และสว่นทีเหลือเป็นงานระหว่างติดตงั–งานโทรคมนาคม และงานระหว่างติดตงั – 
อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามและงานติดตงัอืนๆ ทงัน ีบริษัทมีงานระหวา่งติดตงั–งานโทรคมนาคม ตงัแตปี่ 2555 เป็นต้นมา เนืองจาก
บริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมในระยะแรกที 95% ของมลูค่างาน เมืองานทีบริษัทได้รับ
มอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตงั ด้วยเหตนุี บริษัทจึงได้บนัทึกมลูค่างานทียงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นงานระหว่างติด
ตงัอยูใ่นบญัชีสนิค้าคงเหลอื ซงึมีจํานวน 19 ล้านบาท 108 ล้านบาท และ 131  ล้านบาท ในปี 2557 – ปี 2559 ตามลําดบั และ
คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6 ร้อยละ 22 และร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สทุธิ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ตามลาํดบั 

ในช่วงปี 2557- 2559 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉลียประมาณ 41 วนั 46 วนั และ 44 วนั ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายในการจดัเก็บสินค้าสําเร็จรูปประมาณ 30-45 วนัของประมาณการยอดขาย เพือให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ซงึสอดคล้องกบัระยะเวลาขายสนิค้าของบริษัทในปัจจบุนั 

อนึง บริษัทมีนโยบายตงัสํารองค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป โดยจะตงัสํารองในอตัราร้อยละ 25 สําหรับ
สายไฟฟา้ทีจดัเก็บนานเกินกวา่ 2 ปี และตงัสาํรองในอตัราร้อยละ 25–100 เพิมขนึตามระยะเวลาทีจดัเก็บ สาํหรับสนิค้าประเภท
อืนทีจดัเก็บนานเกินกวา่ตงัแต ่1 ปีขนึไป  และสนิค้าทีเสยีหาย (Bad) ร้อยละ 100 ทงันี เนืองจากสินค้าสําเร็จรูปของบริษัทสว่น
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ใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า จึงไม่มีปัญหาเรืองความล้าสมยัและเสือมสภาพ โดยในปี 2557 บริษัทได้ตงัสํารองค่าเผือการลด
มลูคา่ของสนิค้าสาํเร็จรูปประมาณ 26 ล้านบาท สาํหรับปี 2558 บริษัทได้มีการตงัสาํรองคา่เผือการลดมลูคา่ของสนิค้าสําเร็จรูป
เพิมขนึประมาณ 3 ล้านบาท  ทําให้คา่สาํรองคา่เผือการลดมลูคา่ของสนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอื ณ สนิปี 2558 เป็นจํานวน 29 ล้าน
บาท ปี 2559 บริษัทตงัสาํรองคา่เผือการลดมลูคา่ของสนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอื ณ สนิปี 2559 เป็นจํานวน 29 ล้านบาท 

 

- ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557-2559 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิประมาณ 348 ล้านบาท 474 ล้านบาท และ 

440 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ทีดิน อาคาร ซึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 56    
ร้อยละ 79 และร้อยละ 83 ของสินทรัพย์ประเภททีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิทงัหมด ตามลําดบั สําหรับสินทรัพย์อืนทีมี
สดัสว่นรองลงมา ได้แก่  ยานพาหะ และอปุกรณ์ทีติดตงัตามสญัญา ซงึคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16 ร้อยละ 8 และร้อยละ  
6 ของสนิทรัพย์ประเภททีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

 ณ ปี 2557 บริษัทมีทีดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ประมาณ 348 ล้านบาท เพิมขนึประมาณ 72 ล้านบาท เพิมขนึใน
อตัราร้อยละ 26 เมือเทียบกบัปี 2556 เนืองจากบริษัทมีการก่อสร้างอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้าแหง่ใหม ่ซงึยงัอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง บริษัทมีการตดัคา่เสอืมราคาของสนิทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน 19 ล้านบาท 

ปี 2558 บริษัทมีทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ประมาณ 474 ล้านบาท เพิมขนึประมาณ 126 ล้านบาท เพิมขนึใน
อตัราร้อยละ 36 เมือเทียบกบัปี 2557 เนืองจาก ระหว่างปีบริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย และได้รวมทรัพย์สินของบริษัทย่อย
เข้าไปในงบการเงินรวม และในสว่นของบริษัทอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จ ซึงบริษัทได้
ย้ายทีทําการมายงัสาํนกังานแห่งใหม่ ทําให้มีทรัพย์สินในสว่นของค่าตกแต่งอาคารสํานกังาน อปุกรณ์สํานกังาน และเครืองใช้
สาํนกังานเพิมขนึจากปีก่อน บริษัทมีการตดัคา่เสอืมราคาสนิทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน 34 ล้านบาท 

ปี 2559 บริษัทมีทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ประมาณ 440 ล้านบาท ลดลงประมาณ 34 ล้านบาท มาจากค่าเสือม
ราคาประจําปี  

 

- สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
ปี 2556 บริษัทได้มีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึงกําหนดให้บริษัทระบุผล

แตกต่างชัวคราวทีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพือรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด โดยจากการนํามาตรฐานการ
บญัชีดังกล่าวมาถือปฏิบตัิมีผลทําให้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที 31 
ธนัวาคม 2558 และ ณ.วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวนประมาณ 20 ล้านบาท 18 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร* 82% 71% 55% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 10% 9% 6% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.72 1.51 1.46 

              หมายเหต ุ: * คํานวณจากทีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ                 ** คํานวณโดยปรับข้อมลูให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualization) 

ปี 2557-2559 บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มของการ
ใช้ประสิทธิภาพจากสินทรัพย์ในการดําเนินงานทีดีขนึ โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ ร้อยละ 82 ร้อยละ 
71 และร้อยละ 55 ตามลําดบั มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 10 ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ตามลําดบั และมี
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 1.72 เทา่ 1.51 เทา่ และ 1.46 ตามลาํดบั 
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สภาพคล่อง 
                                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปในกิจกรรม)ดําเนินงาน 334.70 442.07 (80.94) 

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (51.57) (405.80) (12.85) 

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (101.30) 278.04 (160.14) 

กระแสเงินสดสทุธิเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 181.83 314.31 (253.94) 

จากนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัททีต้องการเพิมรายได้จากการจําหนา่ยสนิค้า และการให้บริการติดตงั รวมทงั
จ่ายผลตอบแทนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปี ดงันนั กระแสเงินสดสว่นใหญ่จึงถกูใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในรูปแบบของสนิค้าคงเหลือ 
และลกูหนีการค้า ซงึมีผลทําให้ในแตล่ะปี บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุเป็นหลกั  

ปี 2557 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 335 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่มาจากลกูหนีการค้า
และลกูหนีอืนเพิมขนึ 268 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 299 ล้านบาท ในขณะทีมีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขนึ 370 ล้าน
บาท  สนิค้าคงเหลอืลดลง 21 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 52 ล้านบาท โดยใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารสํานกังานใหม่และซือสินทรัพย์อืนๆ รวมประมาณ 72 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและเงินฝาก
ธนาคารทีติดภาระคําประกนัลดลงจํานวน 20 ล้านบาท  ทงันบีริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจํานวน 101 ล้านบาท  
ซงึมาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและชําระหนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินประมาณ 42 ล้านบาท และมีเงินสดรับ
จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 39 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 98 ล้านบาท  ด้วยเหตนุสีง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2557 เพิมขนึประมาณ 182 
ล้านบาท  และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สนิปี 2557 ประมาณ 398 ล้านบาท  

ปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 442 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่มาจากลกูหนีการค้า
และลกูหนีอืนลดลง 122 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 291 ล้านบาท ในขณะทีมีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง 11 ล้าน
บาท  สนิค้าคงเหลอืลดลง 13 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 406 ล้านบาท โดยใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารสํานกังานใหม่และซือสินทรัพย์อืนๆ รวมประมาณ 98 ล้านบาท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 316 ล้านบาท ทงันี
บริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจํานวน 278 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสนัจํานวน 70 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจํานวน 37 ล้านบาท และการจ่ายชําระหนสีนิตามสญัญาเช่าทางการเงินประมาณ 13 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญั 298 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 115 ล้านบาท  ด้วยเหตนุสีง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2558 เพิมขนึประมาณ 314 ล้านบาท  
และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สนิปี 2558 ประมาณ 712  ล้านบาท  

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 81 ล้านบาท  ซงึสว่นใหญ่มาจากลกูหนีการค้าและ
ลกูหนีอืนเพิมขนึ 542 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 210 ล้านบาท ในขณะทีมีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขนึ 397 ล้าน
บาท  สนิค้าคงเหลอืเพิมขนึ 148 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 13 ล้านบาท โดยใช้ไปใน
การซอือปุกรณ์สาํนกังานประมาณ 7 ล้านบาท จ่ายชําระเจ้าหนีคา่หุ้น 16.8 ล้านบาท  ทงันบีริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจดัหา
เงินเป็นจํานวน 160 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสนัเพิมขนึ จํานวน 3 ล้านบาท ชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 28 ล้านบาท และ
การจ่ายชําระหนสีนิตามสญัญาเช่าทางการเงินประมาณ 9 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญั 83 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 188 ล้านบาท  
และจ่ายปันผลแก่ผู้มีสว่นได้เสยีแตไ่มม่ีอํานาจควบคมุ 21.6 ล้านบาท  ด้วยเหตนุีสง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2559  
ลดลงประมาณ 254 ล้านบาท  และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สนิปี 2559 ประมาณ 458 ล้านบาท  
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ทงันี บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่องในปี 2557–2559 คิดเป็น 1.58  เท่า 1.60 เท่า และ 1.51 เท่า ตามลําดบั และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว คิดเป็น 1.31  เทา่ 1.28 เทา่ และ 1.18 เทา่ ตามลาํดบั ซงึอตัราสว่นดงักลา่วอยูใ่นระดบัไมส่งูมาก
นกั เนืองจากธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยทีผ่านมา บริษัทใช้แหลง่เงิ นทนุจากเงิน
กู้ยืมระยะสนัเป็นหลกัเพือใช้ในการซอื และใช้จ่ายในการติดตงังานโทรคมนาคม และงานติดตงัอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามและอืนๆ  

 

แหล่งทมีาของเงนิทุน 
- โครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557-2559 อยู่ในระดบั 1.17 เท่า 1.07 เท่า และ 1.22 เท่า 

ซงึอตัราสว่นหนีสนิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นทีใกล้เคียงกนั 

 

หนีสิน 
หนีสินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557– 2559  มีจํานวนประมาณ 1,411 ล้านบาท 1,775 ล้านบาท และ 

2,114 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหนีสนิสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน และเงินกู้ยืมระยะสนั ซึงคิดรวมเป็นประมาณ
ร้อยละ 83.50 ของหนสีนิทงัหมดในปี 2559 

หนีสินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 1,411 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียน
ประมาณ 1,308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของหนีสินรวม โดยหนีสินหมนุเวียนทีสําคญั คือ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
จํานวนประมาณ 1,139 ล้านบาท ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 109 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 18 ล้านบาท และบริษัทมีหนีสินไม่หมนุเวียนประมาณ 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
หนีสนิรวม โดยหนีสนิไมห่มนุเวียนทีสาํคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
จํานวนประมาณ 74 ล้านบาท และหนีสินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน
ประมาณ 13 ล้านบาท สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 16 ล้านบาท  

หนีสินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558  มีจํานวนประมาณ 1,775 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียน
ประมาณ 1,591ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของหนีสินรวม โดยหนีสินหมุนเวียนทีสําคญั คือ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
จํานวนประมาณ 1,218 ล้านบาท ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 167 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีสินไม่หมนุเวียนประมาณ 185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
หนีสนิรวม โดยหนีสนิไมห่มนุเวียนทีสาํคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
จํานวนประมาณ 101 ล้านบาท สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 22 ล้านบาท หนีสนิตามสญัญาเช่า
ซือ-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 19  ล้านบาท และเจ้าหนีคา่หุ้นจํานวน 17 ล้านบาท 

หนีสินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559  มีจํานวนประมาณ 2,114 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียน
ประมาณ 1,978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนีสินรวม โดยหนีสินหมุนเวียนทีสําคญั คือ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
จํานวนประมาณ 1,615  ล้านบาท ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 152 ล้านบาท และสว่นของเงินกู้ ระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีสินไม่หมนุเวียนประมาณ 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
หนีสนิรวม โดยหนีสนิไมห่มนุเวียนทีสาํคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
จํานวนประมาณ 73 ล้านบาท สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 35 ล้านบาท หนีสินตามสญัญาเช่า
ซือ-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 12 ล้านบาท  
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- เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการใช้แหลง่ทนุจากเงินกู้ยืมระยะสนัเป็นหลกั ซงึอาจทําให้บริษัทประสบกบัความเสยีงทางด้าน
สภาพคล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเชือหลกัทีบริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสนั
ประเภทตวัสญัญาใช้เงิน ซึงสถาบนัการเงินมีวตัถุประสงค์เพือให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดย
บริษัทมีความมนัใจวา่บริษัทจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมดงักล่าวแก่สถาบนัการเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด 

หนีสนิในสว่นของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียดดงันี :- 
เงนิกู้ยมืระยะสัน วงเงนิรวม 2,302 ล้านบาท แบ่งเป็น 

เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 106 ล้านบาท   
เงินกู้ยืมระยะสนัประเภทตวัสญัญาใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand เป็นวงเงินคล้ายตวัสญัญาใช้เงิน แต่
สามารถเบิกเงินจากสถาบนัการเงินตามยอดลกูหนีและ/หรือเจ้าหนีทีใช้อ้างอิง วงเงินรวม 2,196 ล้านบาท (รวม
วงเงิน Project Finance จํานวน 275 ล้านบาท)   
ณ.วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 150.45 ล้านบาท 

เงนิกู้ยมืระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 

เงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับซือทีดินและอาคาร ซึงเป็นทีตงัของคลงัสินค้าอําเภอบางพระ จงัหวดัชลบรีุ วงเงินรวม 
18.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาวแล้วเป็นจํานวน 16.21 ล้านบาท คงเหลือวงเงินทียงั
ไมไ่ด้เบิกใช้จํานวน 1.9 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 0.68 ล้านบาท และ
ได้ชําระเสร็จสนิเรียบร้อยภายในเดือนตลุาคม 2557 

เงินกู้ยืมระยะยาวสาํหรับซือทีดนิ และก่อสร้างสาํนกังานและคลงัสนิค้าแหง่ใหมท่ีอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
วงเงินรวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสําหรับซือทีดิน จํานวน 120 ล้านบาท และวงเงินสําหรับก่อสร้าง
สาํนกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับซือทีดิน
แล้วจํานวน 118.40 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ ยืมสําหรับซือทีดินเป็นรายเดือนรวมทงัหมด 78 งวดๆ ละ
ประมาณ 0.83 ล้านบาทและชําระคืนงวดแรกเดือน กรกฎาคม 2558  ณ.วนัที 31 ธันวาคม 2559  มียอดคงค้าง
ประมาณ 101  ล้านบาท   

 

- หนีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือกับบริษัทลีสซิง เพือเช่า และเช่าซือยานพาหนะ สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึงอายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
และคิดดอกเบียในอตัราเฉลยีประมาณร้อยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหวา่งปี 2557-2559 

ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557– 2559  บริษัทมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขนัตําตามสญัญาเช่าการเงินและ
สญัญาเช่าซือ เป็นจํานวน 22 ล้านบาท 31 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลาํดบั ซงึมีรายละเอียดแบง่ตามระยะเวลาชําระเงิน
ดงัน ี                                                                                                                     

              หน่วย: ล้านบาท 
 ณ 31/12/57 ณ 31/12/58  ณ 31/12/59 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจํานวนเงินขนัตาํทีต้อง
จา่ยตามสญัญาเชา่ 

8.49 13.89 22.38 9.25 21.73 30.98 9.95 13.72 23.67 

ดอกเบยีรอการตดับญัชี  (0.89) (1.39) (2.28) (1.34) (2.34) (3.68) (1.09) (1.37) (2.47) 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขนัตําที
ต้องจา่ยตามสญัญาเชา่ 

7.60 12.50 20.10 7.91 19.39 27.30 8.86 12.34 21.20 
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- ต้นทุนทยีงัไม่เรียกชาํระ 
ปี  2557-2559  บริษัทมีต้นทนุบริการงานติดตงัจํานวน 695 บาท เป็นของงานโทรคมนาคมจํานวน 553 ล้านและเป็น

งานติดตงัอืนๆ 142 ล้านบาท  ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุงานติดตงั 943 ล้านบาท เป็นของงานโทรคมนาคม จํานวน 861  ล้าน
บาทเป็นงานติดตงัอืนๆ 82 ล้าน และในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนงานติดตงั 798  ล้านบาท เกิดจากงานโทรคมนาคมจํานวน     
727 ล้านบาทเป็นงานติดตงัอืนๆ จํานวน 71 ล้านบาท ตามลําดบั โดยต้นทนุบริการในปี 2557–2559  บริษัทได้รับใบแจ้งหนี
สาํหรับต้นทนุบริการทีเป็นของงานโทรคมนาคมเป็นจํานวน 574  ล้านบาท 803 ล้านบาท และ 726 ล้านบาท ตามลําดบั และมี
งานระหว่างทํา จํานวน 19 ล้านบาท 107 ล้านบาทและ 131 ล้านบาท ในปี 2557 -2559 ตามลําดบั ซึงเกิดขนึจากบริษัทได้มี
การรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคมในระยะแรกที 95% ของมลูค่างาน เมืองานทีบริษัทได้รับมอบหมาย
เสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตงั ดงันนั งานโทรคมนาคมทียงัดําเนินการไมแ่ล้วเสร็จตามขนัความสาํเร็จดงักลา่ว จะถกูบนัทึกเป็นงาน
ระหวา่งทําในบญัชีสนิค้าคงเหลอืแทน ด้วยเหตนุ ีคงเหลือเป็นต้นทนุทียงัไม่ถกูเรียกชําระ เป็นจํานวน 109 ล้านบาท ในปี 2558 
จํานวน 167 ล้านบาทซึงประกอบไปด้วยต้นทุนทียงัไม่เรียกชําระของงานโทรคมนาคม 164 ล้านบาท เป็นของงาน Circuit 

Switcher 3 ล้าน และในปี 2559 จํานวน 152 ล้านบาท ซงึเป็นของงานโทรคมนาคมทงัจํานวน ณ สนิปี 2557–2559 ตามลําดบั 
ซงึมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี :-  

 

 

- ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557–2559 มีจํานวนประมาณ 1,202  ล้านบาท และ 1,689 ล้านบาท และ 
1,729 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีจํานวนเพิมขึนตามผลประกอบการทีมีกําไรสทุธิ 235 ล้านบาท และ227 ล้านบาท และ      
173 ล้านบาท ตามลาํดบั   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,202 ล้านบาทเพิมขนึจากปีก่อนประมาณ 174 ล้านบาท 
เนืองจาก ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ( CSS-

W1)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทําให้บริษัทได้รับเงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัจํานวน 39 ล้านบาท และบริษัทดําเนินงานมีผลกําไรสทุธิประจําปี 235 ล้าน
บาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 98 ล้านบาท หกัขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั จํานวน 
2 ล้านบาท  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,689  ล้านบาทเพิมขนึจากปีก่อนประมาณ 487 ล้าน
บาท  เนืองจากการแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั ทําให้บริษัทมีเงินลงทนุเพิมขนึจํานวน 183 ล้านบาท สว่นเกิน
มลูค่าหุ้นเพิมขึน จํานวน 187 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั
จํานวนเพิมขนึ 15 ล้านบาท บริษัทดําเนินงานมีผลกําไรสทุธิประจําปี 227 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 115 ล้านบาท   
โดยรวมสว่นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไมม่ีอํานาจควบคมุบริษัทยอ่ยจํานวน 85 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,729 ล้านบาทเพิมขนึจากปีก่อนประมาณ 40 ล้านบาท  
เนืองจากการแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญั ทําให้บริษัทมีเงินลงทนุเพิมจํานวน 55 ล้านบาท โดยเงินดงักลา่วบริษัท
รับมาเป็นเงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัจํานวน 54 ล้านบาท สว่นเกินมลูค่าหุ้น
เพิมขนึ จํานวน 82 ล้านบาท บริษัทดําเนินงานมีผลกําไรสทุธิประจําปี 173 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 188 ล้านบาท 
โดยรวมสว่นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไมม่ีอํานาจควบคมุบริษัทยอ่ยจํานวน 68 ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/57 ณ 31/12/58   ณ 31/12/59 
  ต้นทนุบริการทีรับรู้ในระหวา่งงวด 694.50 942.98 797.58 
  ต้นทนุบริการทีเกิดขนึจริง  (604.36) (883.71) (776.65) 
บวก งานระหว่างทํา 19.14 107.61 130.99 
ต้นทนุทียงัไม่เรียกชําระ 109.28 166.88 151.92 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) มีรายละเอียดดงัน ี:- 
ปี 2558 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1.47 ล้านบาท และ
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 0.78 ล้านบาท โดยปี 2558 บริษัท ได้เพิมจํานวนบริษัทย่อย เพิมขนึอีกหนึง
บริษัท โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีการใช้บริการอืนจากผู้สอบบญัชี
ปี 2559 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1.47 ล้านบาท และ
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจํานวน 0.86 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีการใช้บริการอืนจากผู้สอบบญัชี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทอีาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่  
ความเสยีงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซงึมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า

สายไฟฟา้จะมีต้นทนุหลกัเป็นทองแดง ซงึราคาทองแดงจะมีการเปลยีนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก โดย
การเปลยีนแปลงราคาทองแดงจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาซือหรือต้นทนุของสายไฟฟ้า รวมทงัราคาจําหน่ายหรือรายได้ และอตัรา
กําไรขนัต้นของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิง ในช่วงทีราคาทองแดงปรับลดลง หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้
สอดคล้องตามราคาต้นทนุสินค้าทีมีการเปลียนแปลง  อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทนุขายและมลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท 
ด้วยเหตุนี บริษัทจึงได้ให้ความสําคญัในการบริหารความเสียงดงักล่าว โดยมีการติดตามการเปลียนแปลงของราคาทองแดง
อย่างสมําเสมอ เพือคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มของราคาทองแดงและนําไปใช้ในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลงัของ
สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม เนืองจากโดยทวัไป เมือราคาทองแดงมีความผนัผวน จะใช้ระยะเวลาหนึงประมาณ 
6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนทีจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาจําหนา่ยและต้นทนุของสายไฟฟา้ ด้วยวิธีการดงักลา่วจะช่วยบริษัทใน
การลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาทองแดงได้ระดบัหนงึ  

ความเสยีงจากความไม่สมาํเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ
การให้บริการออกแบบ และติดตงัระบบงานโทรคมนาคมของบริษัท เป็นการให้บริการซงึมีลกัษณะเป็นรายโครงการทีมี

กําหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสัญญาว่าจ้างทํางานระยะยาว ดังนัน ความต่อเนืองในราย ได้ของบริษัทจึงขึนอยู่กับ
ความสามารถในการได้รับเลือกเข้าทํางานในแต่ละโครงการ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความสมําเสมอของรายได้การให้บริการ
ติดตงัระบบโทรคมนาคมของบริษัท อย่างไรก็ตาม จากการทีบริษัทมีประวตัิการทํางานทีดี สามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้
ภายในระยะเวลากําหนดทกุโครงการ กอปรกบั ณ ปัจจุบนั ภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มเติบโตจากการ
เปิดประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลือนทีระบบ 4G รวมทงัมีการปรับปรุงระบบส่งสญัญาณโทรศัพท์เคลือนทีอย่างต่อเนือง 
ผู้บริหารของบริษัทจึงเชือวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสียงนีไมม่ากนกั 

ความเสยีงด้านเงนิทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอืนๆ และการให้บริการติดตงัระบบโทรคมนาคม 

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนสงู สาํหรับการสงัซือสินค้าและจดัเก็บสินค้าเพือขาย ซึงจะต้องมีความหลากหลาย
และเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า รวมทงัใช้ในขนัตอนการเตรียมงานโครงการ และการจดัซอืจดัจ้างเพือการดําเนินงานใน
โครงการติดตงัระบบโทรคมนาคม ซงึเป็นขนัตอนก่อนทีจะได้รับชําระเงินจากผู้ว่าจ้างตามสญัญา ทงันี ทีผ่านมา บริษัทใช้แหลง่
เงินกู้ ระยะสนัจากสถาบนัการเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลกั เพือดําเนินธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องและ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2557-2559 ดงันี ปี 2557 ประมาณ 1.58 เท่า และ 1.31 เท่า ปี 2558  ประมาณ 1.57 เท่า 
และ 1.28 เทา่ และปี 2559 ประมาณ 1.51 เทา่ และ 1.18 เทา่ ตามลาํดบั 



 






