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อ้างถึง : รายงานประจ าปี 2560 หน้า 18  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปี 2560 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน)         
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ          
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยผู้สอบได้สอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทัง้ จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมูลทางบญัชี ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและเพียง
พอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ            
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท าหน้าที่  ก ากับดูแล            
งบการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่  ได้วา่งบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องในสาระส าคญัแล้ว 
 

 

         

 

(พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ)      (นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์) 

         ประธานกรรมการบริษัท         ประธานกรรมการบริหาร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน (พันบาท)       
รายได้จากการขายและบริการ                 4,515                  4,694                  4,439  
รายได้รวม                 4,572                  4,713                  4,462  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม                 4,270                  4,492                  4,201  
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น                    302                     221                     261  
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท)                    219                     170                    204  

ฐานะการเงนิ (พันบาท)       
สินทรัพย์รวม                 3,465                  3,843                  3,606  
หนีส้ินรวม                 1,775                   2,114                    1,889 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น                 1,689                   1,729                    1,717  
สินค้าคงเหลือ                    500                     649                      662 

ข้อมูลต่อหุ้น       
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 0.21 0.15 0.17 
เงินปันผลตอ่หุ้น 0.20 0.16 0.18 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 1.50 1.47 1.46 
อัตราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ)       
อตัราก าไรขัน้ต้น 15% 14% 15% 
อตัราก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 5% 4% 5% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 16% 10% 12% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.60 1.51 1.56 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 1.11 1.22 1.10 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 

ความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิส
เตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ             
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆตามท่ีระบุในข้อก าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น          
ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหล่านี ้  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าความนิยม 
บริษัทฯบนัทกึคา่ความนิยมจ านวน 156 ล้านบาทจากการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าให้ความส าคญัเก่ียวกบัมลูค่าของ
คา่ความนิยมเน่ืองจากมลูค่าของคา่ความนิยมดงักล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญั และการประเมินการด้อยคา่ของคา่ความนิยมตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษัทย่อย รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึง่การประเมินการด้อยค่าดงักล่าวมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่มลูคา่ของคา่ความนิยมที่แสดงอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ท าการทดสอบข้อสมมตท่ีิส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับในอนาคต ของบริษัทย่อย 

โดยการเปรียบเทียบข้อสมมตดิงักล่าวกบัแหล่งข้อมลูภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถงึเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด

ในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด 
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ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุน          
และข้อมลูอ่ืน ๆกบับริษัทอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกนัได้ ตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีส าคญัต่อมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน นอกจากนีข้้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงข้อ
สมมตท่ีิส าคญั 
 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ในการแสดงมูลค่าของลูกหนี ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีจ านวนท่ีเป็นสาระส าคัญอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้อง
ประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสูญส าหรับลูกหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรายการหกัจากลูกหนีต้ามรายละเอียดท่ีแสดงไว้
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 โดยในการประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสูญดงักล่าวต้องอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโดยพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้ดงันัน้การประมาณจ านวนหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
จ านวนหนีส้งสยัจะสญูท่ีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ และมลูคา่ของลกูหนีท่ี้แสดงอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประมาณจ านวนหนีส้งสัยจะสูญโดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้า
ได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดนโยบายการประมาณจ านวนหนีส้งสัยจะสูญของยอดลูกหนีต้ามอายุ         
ของหนีท่ี้ค้างช าระ สอบทานการจดัท ารายงานอายุหนี ้และทดสอบการค านวณจ านวนหนีส้งสยัจะสูญตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงการ
อ่านรายงานการประชุมการติดตามหนีข้องฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาข้อบ่งชีต้่าง ๆ และสอบทานการประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสูญของ
ลกูหนีก้ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง 
 
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 ต้องอาศัย          
ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายส าหรับการประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือส าหรับสินค้าท่ีล้าสมยั
หรือเส่ือมสภาพ โดยขึน้อยู่กบัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุองสินค้า ซึง่การประมาณการมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจะ
มีผลกระทบต่อจ านวนค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ และมลูค่าของสินค้าท่ี
คงเหลือท่ีแสดงอยู่ ณ  วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน   
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมินวธีิการและข้อสมมตท่ีิฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดนโยบายการประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้า
คงเหลือในแต่ละช่วงอายุสินค้า สอบทานการจดัท ารายงานอายุสินค้า และทดสอบการค านวณค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ
ตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบุ                  
ถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีข้อบ่งชีว้่ามีการหมุนเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ นอกจากนัน้ข้าพเจ้าได้สอบทานการจัดท ารายงานการเปรียบเทียบ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
 
การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายและให้บริการเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑ์ชีว้ดัหลักในแง่ผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารและผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ เน่ืองจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของรายได้จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจงึให้ความส าคญัในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ท าความ
เข้าใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัติามการควบคมุที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
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• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและให้บริการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
• สุ่มตวัอย่างสัญญาการขายและให้บริการ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาการขายและ

ให้บริการ และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 
• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุ่มบริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบ

ระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 
ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถึงข้อมลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้  ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด  ๆ
ตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนัน้มีความขัดแย้งท่ีมี
สาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง         
อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอ่ื นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัแล้ว 
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเทจ็จริงนัน้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีต้องรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริห ารมี
ความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ 
 
ผู้ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ
หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี  ้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียง ผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 
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• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัท า 
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ี
มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับ
หลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า       
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และ
การปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง  ๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและไ ด้
ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุใน การตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือ
ข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า   เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 
 
กรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 262,972,857     458,371,436      91,089,708      262,751,708     

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7 1,837,649,654  1,868,927,838   1,547,631,854 1,462,671,971  

สินค้าคงเหลือ 8 661,918,903     648,842,966      559,804,960    509,072,618     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 15,795,687       12,147,426        7,592,185        5,939,747         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,778,337,101  2,988,289,666   2,206,118,707 2,240,436,044  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 183,368,633     180,758,633      176,048,633    176,798,633     

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 9 -                        -                         494,858,940    494,858,940     

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 25,815,829       -                         27,711,600      -                       

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 11 409,354,503     439,836,111      372,095,447    403,353,807     

ค่าความนิยม 12 156,497,121     156,497,121      -                       -                       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 13 24,741,439       48,756,397        588,573           877,011            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 24 20,993,619       22,469,866        14,908,876      13,375,703       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 7,298,496         6,770,858          2,422,797        3,610,954         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 828,069,640     855,088,986      1,088,634,866 1,092,875,048  

รวมสินทรัพย์ 3,606,406,741  3,843,378,652   3,294,753,573 3,333,311,092  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 14 344,826,191     150,455,223      311,000,000    -                       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 15 1,175,267,980  1,614,857,866   1,007,439,492 1,400,314,220  

ต้นทนุทีย่งัไมเ่รียกช าระ 197,485,595     151,919,593      151,123,610    134,069,900     

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 17 28,200,000       28,200,000        28,200,000      28,200,000       

ส่วนของหนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 6,458,702         8,859,435          4,927,124        7,823,612         

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 14,647,407       12,108,844        14,305,297      8,042,060         

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 19,192,283       12,108,090        15,986,631      9,367,559         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,786,078,158  1,978,509,051   1,532,982,154 1,587,817,351  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 17 44,740,000       72,940,000        44,740,000      72,940,000       

หนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนที่

   ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 12,808,854       12,341,206        6,584,842        11,479,818       

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 24 5,796,361         15,557,927        -                       -                       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 40,264,225       34,739,183        35,829,341      30,936,198       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 103,609,440     135,578,316      87,154,183      115,356,016     

รวมหนีสิ้น 1,889,687,598  2,114,087,367   1,620,136,337 1,703,173,367  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

   ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 1,176,073,769 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท 588,036,885     588,036,885      588,036,885    588,036,885     

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

      หุ้นสามญั 1,175,739,089 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท  587,869,545     587,869,545      587,869,545    587,869,545     

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 753,575,398     753,575,398      753,575,398    753,575,398     

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 6,827,505         6,827,505          -                       -                       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 59,000,000       56,300,000        59,000,000      56,300,000       

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 246,747,506     257,175,836      274,172,293    232,392,782     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (609,886)           -                         -                       -                       

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,653,410,068  1,661,748,284   1,674,617,236 1,630,137,725  

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 63,309,075       67,543,001        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,716,719,143  1,729,291,285   1,674,617,236 1,630,137,725  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,606,406,741  3,843,378,652   3,294,753,573 3,333,311,092  

-                        -                         -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 3,270,510,004  3,568,518,199 3,110,523,053  3,345,982,617   

รายได้จากการบริการติดตัง้ 1,168,468,090  1,125,396,003 887,161,517     687,038,224      

เงินปันผลรับ 9 -                        -                       49,499,802       50,400,000        

รายได้อ่ืน 23,508,830       19,138,365      20,401,391       15,801,051        

รวมรำยได้ 4,462,486,924  4,713,052,567 4,067,585,763  4,099,221,892   

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทนุขาย 2,900,957,975  3,231,236,233 2,754,096,015  3,032,425,580   

ต้นทนุบริการติดตัง้ 852,664,414     797,577,950    631,031,302     452,517,867      

ค่าใช้จา่ยในการขาย 103,923,106     108,613,762    101,431,528     99,251,990        

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 343,699,346     354,546,341    267,089,388     275,053,202      

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,201,244,841  4,491,974,286 3,753,648,233  3,859,248,639   

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 261,242,083     221,078,281    313,937,530     239,973,253      

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 (1,285,885)        -                       -                       -                        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 259,956,198     221,078,281    313,937,530     239,973,253      

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (9,796,498)        (11,174,458)     (6,397,048)       (8,553,717)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 250,159,700     209,903,823    307,540,482     231,419,536      

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 24 (50,488,758)      (36,907,128)     (51,427,971)     (35,730,822)      

ก ำไรส ำหรับปี 199,670,942     172,996,695    256,112,511     195,688,714      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 (609,886)           -                       -                       -                        

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (609,886)           -                       -                       -                        

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี (609,886)           (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 199,061,056     166,677,395    256,112,511     189,369,414      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 203,904,670     169,578,197    256,112,511     195,688,714      

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (4,233,728)        3,418,498        -                       -                        

199,670,942     172,996,695    256,112,511     195,688,714      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 203,294,784     163,258,897    256,112,511     189,369,414      

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (4,233,728)        3,418,498        -                       -                        

199,061,056     166,677,395    256,112,511     189,369,414      

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

   ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.17                  0.15                 0.22                  0.17                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทนุจาก ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผู้ มี

ทนุเรือนหุ้น การรวมธุรกิจ ส่วนแบง่ รวม ส่วนได้เสียที่ รวม

ทีอ่อกและ ส่วนเกินมลูค่า เงินรับล่วงหน้า ภายใต้การ ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ ถือหุ้น ไมมี่อ านาจควบคมุ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั จดัสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จดัสรร จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 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 

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       169,578,197    -                                  -                           169,578,197    3,418,498        172,996,695    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (6,319,300)       -                                  -                           (6,319,300)       -                       (6,319,300)       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       163,258,897    -                                  -                           163,258,897    3,418,498        166,677,395    

รับเงินลงทนุจากผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       300,000           300,000           

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 20 54,618,426      81,819,073      (136,437,499)   -                       -                       -                       -                                  -                           -                       -                       -                       

ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 21 -                       -                       82,854,091      -                       -                       -                       -                                  -                           82,854,091      -                       82,854,091      

เงินปันผลจา่ย 28 -                       -                       -                       -                       -                       (188,118,212)   -                                  -                           (188,118,212)   -                       (188,118,212)   

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       (21,600,000)     (21,600,000)     

โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                       -                       -                       -                       10,000,000      (10,000,000)     -                                  -                           -                       -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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 

-                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 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 

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       203,904,670    -                                  -                           203,904,670    (4,233,728)       199,670,942    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       (609,886)                     (609,886)              (609,886)          -                       (609,886)          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       203,904,670    (609,886)                     (609,886)              203,294,784    (4,233,728)       199,061,056    

เงินปันผลจา่ย 28 -                       -                       -                       -                       -                       (211,633,000)   -                                  -                           (211,633,000)   -                       (211,633,000)   

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       (198)                 (198)                 

โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                       -                       -                       -                       2,700,000        (2,700,000)       -                                  -                           -                       -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 587,869,545    753,575,398    -                       6,827,505        59,000,000      246,747,506    (609,886)                     (609,886)              1,653,410,068 63,309,075      1,716,719,143 

-                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                       -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูค่า เงินรับล่วงหน้า
หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้น จดัสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 533,251,119        671,756,325        53,583,408          46,300,000          241,141,580        1,546,032,432     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           195,688,714        195,688,714        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (6,319,300)           (6,319,300)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           189,369,414        189,369,414        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 20 54,618,426          81,819,073          (136,437,499)       -                           -                           -                           
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 21 -                           -                           82,854,091          -                           -                           82,854,091          
เงินปันผลจา่ย 28 -                           -                           -                           -                           (188,118,212)       (188,118,212)       
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           -                           10,000,000          (10,000,000)         -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 587,869,545        753,575,398        -                           56,300,000          232,392,782        1,630,137,725     

-                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 587,869,545        753,575,398        -                           56,300,000          232,392,782        1,630,137,725     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           256,112,511        256,112,511        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           256,112,511        256,112,511        
เงินปันผลจา่ย 28 -                           -                           -                           -                           (211,633,000)       (211,633,000)       
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           -                           2,700,000            (2,700,000)           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 587,869,545        753,575,398        -                           59,000,000          274,172,293        1,674,617,236     

-                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม
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อ้างถึง : รายงานประจ าปี 2560 หน้า 125  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปี 2560  
  

  
 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษี 250,159,700  209,903,823   307,540,482   231,419,536    

รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 62,963,187    66,726,859     33,324,902     36,386,875      

   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 1,108,147      357,715          -                      -                      

   โอนกลับค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (4,077,775)     (2,213,334)      (1,282,221)      (1,867,184)      

   การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ (โอนกลับ) 2,108,401      (122,266)         2,241,491       72,736             

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,285,885      -                      -                      -                      

   รายได้เงินปันผลจากบริษัทยอ่ย -                     -                      (49,499,802)    (50,400,000)    

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,525,042      5,078,573       4,893,143       4,501,040        

   ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     (254,821)         -                      -                      

   ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (3,507,785)     (493,022)         (2,531,105)      (492,825)         

   รายได้ดอกเบีย้ (6,771,636)     (7,873,169)      (5,048,286)      (5,656,357)      

   ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 9,796,498      11,174,458     6,397,048       8,553,717        

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีส้ินด าเนินงาน 318,589,664  282,284,816   296,035,652   222,517,538    

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 35,352,145    (541,983,570)  (83,680,154)    (263,841,427)  

   สินค้าคงเหลือ (15,184,338)   (148,462,947)  (52,973,833)    (174,566,391)  

   สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (1,006,349)     (3,714,236)      (1,652,438)      (3,208,052)      

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน (527,637)        (452,158)         1,188,158       (28,735)           

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (439,821,176) 397,018,144   (393,075,474)  222,648,745    

   ต้นทนุทีย่งัไมเ่รียกช าระ 45,566,002    (14,959,328)    17,053,710     (15,199,610)    

   หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 7,084,193      (4,049,620)      6,619,072       (1,154,009)      

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (49,947,496)   (34,318,899)    (210,485,307)  (12,831,941)    

   รับดอกเบีย้ 6,775,450      7,966,447       5,050,778       5,747,084        

   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                     (28,500)           -                      (28,500)           

   จา่ยดอกเบีย้ (8,232,900)     (9,906,150)      (5,159,055)      (7,339,613)      

   จา่ยภาษีเงินได้ (59,985,574)   (44,657,032)    (46,697,908)    (35,706,585)    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (111,390,520) (80,944,134)    (257,291,492)  (50,159,555)    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (2,610,000)     7,190,000       750,000          (750,000)         

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (27,711,600)   -                      (27,711,600)    -                      

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย -                     -                      49,499,802     50,400,000      

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ -                     -                      -                      (700,000)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     2,800,000       -                      -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 6,914,339      1,249,107       3,766,676       1,246,321        

เงินสดจา่ยซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (4,195,175)     (7,295,239)      (3,013,675)      (5,156,163)      

เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีค้่าหุ้น -                     (16,800,000)    -                      (16,800,000)    

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (27,602,436)   (12,856,132)    23,291,203     28,240,158      

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 194,370,968  3,480,729       311,000,000   (100,000,000)  

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (28,200,000)   (28,200,000)    (28,200,000)    (28,200,000)    

เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (10,943,393)   (8,857,402)      (8,828,711)      (7,007,775)      

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั

   แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั -                     82,854,091     -                      82,854,091      

เงินสดรับจากการลงทนุเพ่ิมของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ -                     300,000          -                      -                      

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ ถือหุ้น (211,633,000) (188,118,212)  (211,633,000)  (188,118,212)  

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (198)               (21,600,000)    -                      -                      

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (56,405,623)   (160,140,794)  62,338,289     (240,471,896)  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (195,398,579) (253,941,060)  (171,662,000)  (262,391,293)  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 458,371,436  712,312,496   262,751,708   525,143,001    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 262,972,857  458,371,436   91,089,708     262,751,708    

-                     -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่มใ่ชเ่งินสด

   ยานพาหนะและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากการท าสัญญาเชา่การเงิน        7,678,000         1,461,682                        -         1,461,682 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยได้หลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและ
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมำจำกกำรสั่งซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตมำเพ่ือจัดจ ำหน่ำยท ำให้          
ไม่จ ำเป็นต้องลงทนุในสินทรัพย์ถำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจท่ีผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ แต่ต้องอำศยัเงินทนุหมนุเวียนสงู ส ำหรับกำร
สัง่ซือ้สินค้ำและจดัเก็บสินค้ำเพ่ือขำย ซึง่จะต้องมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยเหตนีุ ปั้จจยัควำมส ำเร็จ
ในธุรกิจนีจ้ึงขึน้อยู่กับกลยุทธ์กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และกำรเรียกเก็บเงินอย่ำงมี ประสิทธิภำพ บริษัทเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยผู้ ผลิตชัน้น ำระดับสำกล เช่น ตรำสินค้ำ Phelps Dodge, ตรำสินค้ำ 3M และตรำสินค้ำ Philips เป็นต้น ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรตัง้ก ำไรขัน้ต้นอยู่ในเกณฑ์ไม่สงูมำกนกั เช่นเดียวกบัธุรกิจจดัจ ำหน่ำย
ประเภทอ่ืน ๆ โดยจะมุ่งเน้นกำรขำยในปริมำณมำกเพ่ือเพิ่มจ ำนวนก ำไรสุทธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
อปุกรณ์ไฟฟ้ำประเภทตำ่ง ๆ มีกำรขยำยตวัตำมกำรเตบิโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้ำงและอสงัหำริมทรัพย์ เป็นส ำคญั 

นอกจำกนี ้บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรตดิตัง้ ซึง่ประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม และกำรให้บริกำรติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอ่ืน ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ 
จัดหำ และรับเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม ซึ่งสำมำรถปรับเปล่ียนประเภท สัดส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสูง และน ำ้หนักของ          
เสำโทรคมนำคม รวมทัง้อุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้นี ้รูปแบบของกำรให้บริกำร 
ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนติดตัง้สถำนีฐำน (New Site) เพ่ือรองรับกำรขยำยพืน้ท่ีกำรให้บริกำรของเครือข่ำยสัญญำณ และกำรติดตัง้
อุปกรณ์เสริมเพ่ือเพิ่มคณุสมบตัิและศกัยภำพของเสำโทรคมนำคมท่ีมีอยู่เดิม (Upgrade) กำรติดตัง้อุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuillding 
Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยหรือผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น หรือรับงำนจำก
ผู้ รับเหมำท่ีรับจำกงำนมำจำกเจ้ำของโครงข่ำย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงำนจะมีลักษณะเป็นโครงกำร ประกอบด้วย
พืน้ท่ีติดตัง้ (Site) หลำยแห่งในแต่ละโครงกำร ซึ่งโดยทั่วไป งำนติดตัง้สถำนีฐำนจะใช้ระยะ เวลำด ำเนินกำรติดตัง้โดยเฉล่ียประมำณ        
45 – 60 วนัตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคมุส ำหรับงำนท่ีได้ส่งต่อให้แก่ผู้ รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยจะ
ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงท่ีต่อพืน้ท่ีติดตัง้ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึ่ง มีปัจจัยพิจำรณำท่ีส ำคญั ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพืน้ท่ี
ติดตัง้ (ติดตัง้บนอำคำรหรือตำมพืน้ดิน) ระยะทำงของพืน้ท่ีติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร   
เป็นต้น ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตวัตำมกำรลงทนุของผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่จะพิจำรณำลงทุน
ตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤตกิรรมของผู้บริโภคเป็นส ำคญั 

 ในปี 2553 - 2556 บริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงเป็นผู้ลงทุน ติดตัง้ และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัด
พลังงำนตำมโครงกำร Smart Way (“อุปกรณ์ ท่ีติดตัง้ตำมสัญญำ”) ของสถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์              
และกองพัฒนำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งได้ร่วมกันก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟสำธำรณะ          
โดยบริษัทเป็นผู้ ลงทุนในกำรติดตัง้โคมไฟท่ีมีศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำน และบ ำรุงรักษำเป็นระยะเวลำ 10 ปี ท่ีจังหวัดรำชบุรี       
และเมืองพทัยำ ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนส ำหรับพลังงำนไฟฟ้ำท่ีประหยดัได้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทไม่มี
นโยบำยท่ีจะลงทนุในโครงกำรลกัษณะนีเ้พิ่มเตมิอีกในอนำคต 

และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทนีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์(ประเทศไทย)จ ำกดั จ ำนวน 
344 ล้ำนบำท  ซึง่เป็นบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบังำนโทรคมนำคม  โดยกลุ่มลูกค้ำหลกัของบริษัทนีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั จะเป็น AIS และ True  ซึง่ท ำให้ธุรกิจเก่ียวกบัโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลมุทกุเครือข่ำย 

ต่อมำเม่ือวันท่ี 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท น ำ้ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับ     
กำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ท่ีจดัตัง้ขึน้ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  จ ำนวน 27.7 ล้ำนบำท โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุ 
ร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท น ำ้ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั ซึง่ถือเป็นบริษัทร่วม 

อนึ่ง งบกำรเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสัดส่วนท่ีมีอ ำนำจควบคุม       
โดยบริษัทมีส่วนร่วมในกำรควบคมุบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ย่ี ในสดัส่วนประมำณร้อยละ 99 และบริษัท นีออนเวิรคส์ 
คอมมนิูเคชัน่ส์(ประเทศไทย)จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ส่วนเงินลงทนุในบริษัท น ำ้ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั แสดงเงินลงทนุตำมวธีิ  ส่วน
ได้เสียและรับรู้ก ำไร/ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2558 - 2560 
จะวเิครำะห์จำกงบกำรเงินรวม ซึง่เป็นผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส ำคญั  
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้รวม 
 รำยได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ 
หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบป้องกนัไฟลำม รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้  ประกอบด้วย
กำรให้บริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม กำรให้บริกำรติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำรให้บริกำรติดตัง้    อ่ืน ๆ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมี 
รำยได้คำ่นำยหน้ำ และ รำยได้อ่ืน ๆ ได้แก่ ค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้จดัจ ำหน่ำย ดอกเบีย้รับ  คำ่เช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และ
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน เป็นต้น ซึง่โครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทสำมำรถสรุปได้ดงันี ้ :- 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สำยไฟฟ้ำ 2,186.94 47.83 2,639.88 56.01 2,288.04    51.27 

หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวำ่ง 499.85 10.93 441.60 9.37 431.56 9.67 

ทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบกำรตดิตัง้ 168.09 3.68 132.70 2.82 114.63 2.57 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 221.87 4.85 270.86 5.75 373.49 8.37 
วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 36.82 0.81 40.98 0.87 40.62 0.91 

หม้อแปลงไฟฟ้ำ 23.48 0.51 25.76 0.55 13.90 0.31 

อ่ืน ๆ 37.25 0.81 16.74 0.36 8.27 0.19 

รวมรายได้จากการขาย 3,174.30 69.42 3,568.52 75.72 3,270.51 73.29 
รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,278.49 27.96 1,050.18 22.28 1,114.71 24.98 
รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.89 0.79 43.62 0.93 35.31 0.79 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำ 15.86 0.35 - - - - 

รำยได้จำกกำรบริกำรตดิตัง้อ่ืน ๆ 10.71 0.23 31.60 0.67 18.45 0.41 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง้ 1,340.95 29.33 1,125.40 23.88 1,168.47 26.18 
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 34.70 0.76 - - - - 
รำยได้อ่ืน ๆ * 22.55 0.49 19.14 0.41 23.51 0.53 

รายได้รวม 4,572.50 100.00 4,713.06 100.00 4,462.49 100.00 

ปี 2558 – 2560  บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,573  ล้ำนบำท และ 4,713 ล้ำนบำท และ 4,462 ล้ำนบำทตำมล ำดับ           
โดยรำยได้หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง  ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ               
ร้อยละ 69-76 ของรำยได้รวม ส่วนรำยได้ท่ีส ำคัญรองลงมำได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 24-30        
ของรำยได้รวม  
  ปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,713 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 3 เม่ือเทียบปี 2558  โดยแบ่งเป็นรำยได้        
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ และรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ในสัดส่วนร้อยละ         
76 และร้อยละ 24-29 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 

ปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,462 ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 5 เม่ือเทียบปี 2559 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 8 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 และสดัส่วน
รำยได้จำกกำรขำย และบริกำรตดิตัง้เป็นร้อยละ 73 และร้อยละ 26 ของรำยได้รวม 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 
- รายได้จากการขาย 

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึง่ในปี 2558 – 2560  
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 3,174  ล้ำนบำท และ 3,569 ล้ำนบำท และ3,271 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ      
69 และร้อยละ 76 และร้อยละ 73  ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั  

รำยได้จำกกำรขำยในระหวำ่งปี 2558 – 2560  สำมำรถแบง่ตำมประเภทของสินค้ำหลกัๆ ได้ดงันี ้
รายได้จากการขาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สำยไฟฟ้ำ 2,186.94 68.90 2,639.88 73.98 2,288.04 69.96 
หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวำ่ง 499.85 15.75 441.60 12.37 431.56 13.20 
ทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบกำรตดิตัง้ 168.09 5.30 132.70 3.72 114.63 3.50 
อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 221.87 6.67 270.86 7.59 373.49 11.42 
วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 36.82 1.16 40.98 1.15 40.62 1.24 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 23.48 0.74 25.76 0.72 13.90 0.43 
อ่ืน ๆ 37.25 1.17 16.74 0.47 8.27 0.25 
รวมรายได้จากการขาย 3,174.30 100.00 3,568.52 100.00 3,270.51 100.00 

รำยได้จำกกำรขำยปี 2559 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึน้ 394 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 12 เน่ืองมำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ          
และอปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำท่ีเพิ่มขึน้ จำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคตำ่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 

รำยได้จำกกำรขำยปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2559   ลดลง 298 ล้ำนบำท เน่ืองมำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ และหลอดไฟฟ้ำ       
และอุปกรณ์ส่องสว่ำงลดลง เป็นจ ำนวน 362 ล้ำนบำทเน่ืองจำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคลดลง แต่ยอดขำยอุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ
เพิ่มขึน้ 103 ล้ำนบำท มำจำกกำรขำยสินค้ำให้โครงกำรบ้ำนจดัสรร คอนโดมิเนียม   

สินค้ำหลักของบริษัท ได้แก่สำยไฟฟ้ำ  ซึ่งในปี  2559  มียอดขำย จ ำนวน 2,640 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 21 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 เน่ืองมำจำกงำนขำยสำยไฟชนิดพิเศษ และในปี 2560 มียอดขำยจ ำนวน 2,288 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13  เม่ือเทียบกบั
ปี 2559  เน่ืองจำกไม่มีกำรขำยสำยไฟฟ้ำชนิดพิเศษ 

ส่วนกำรขำย หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวำ่ง  ทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบกำรตดิตัง้ อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 
วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม หม้อแปลงไฟฟ้ำ    และอ่ืน ๆ มียอดขำยรวมประมำณ  987 ล้ำนบำท และ 929     
ล้ำนบำท และ982 ล้ำนบำท ในปี 2558– 2560 ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 26-31  ของรำยได้จำกกำรขำย  โดยรำยได้จำก
กำรหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำงมีอัตรำกำรเติบโตในปี 2558 แต่ในปี 2559 -2560 ลดลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี
เก่ียวกบัหลอดไฟฟ้ำ  อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ มีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองโดยปี 2559 เพิ่มขึน้จำกปี 2558 ในอตัรำร้อยละ 
22 และปี 2560 เพิ่มขึน้จำกปี 2559 ในอตัรำร้อยละ 38  มำจำกกำรขำยสินค้ำให้โครงกำรบ้ำนจดัสรร และคอนโดมิเนียม 

 อนึ่ ง รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำประเภท อ่ืน ๆ  ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยให้แก่                       
ลูกค้ำภำยในประเทศทัง้หมด โดยจดัจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำทัว่ประเทศ ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน มีจ ำนวนรวมประมำณ 
3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบำยท่ีจะขยำยเพิ่มฐำนลูกค้ำไปยงัต่ำงประเทศในแถบอำเซียน เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยท่ีจะมุ่งท ำกำรตลำดในภำคหน่วยงำน
รำชกำรมำกขึน้ โดยมอบหมำยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนงำนท่ีเก่ียวข้องกบังำนรำชกำร ด้วยนโยบำยกำรตลำดเชิงรุกดงักล่ำว 
บริษัทมีควำมมัน่ใจวำ่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยกำรจดัหำลูกค้ำด้วยกำรติดต่อโดยตรงกบักลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ทัง้กำรเข้ำพบโดยตรงและ/หรือกำรติดต่อ
ผ่ำนอปุกรณ์ส่ือสำรตำ่ง ๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสำร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และตดิตอ่โดยผ่ำนกำรแนะน ำจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจตำ่ง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ลูกค้ำ และผู้ผลิตสินค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน  และประวตัิ
กำรช ำระเงินของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำหนดวงเงินสินเช่ือ และระยะเวลำให้เครดิตแก่ลกูค้ำ ซึง่จะ
ช่วยท ำให้บริษัทสำมำรถควบคมุวงเงินกำรขำยให้แก่ลกูค้ำแตล่ะรำยได้อย่ำงรัดกมุมำกย่ิงขึน้ 
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- รายได้จากการบริการติดตัง้ 
ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และ

รับเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ (Maintenance Services) และ   
(2) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลำม (Fire Protection System)  (3) ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้อุปกรณ์
อ่ืน ๆ  โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้เป็นจ ำนวน 1,341 ล้ำนบำท และ1,125 ล้ำนบำท และ 1,168 ล้ำนบำท ในปี 2558 – 2560 
ตำมล ำดบัหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29 และร้อยละ 24  และร้อยละ 26 ตำมล ำดบั อตัรำเติบโตดงักล่ำวส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลัก ซึง่มีสัดส่วนคิดเป็นประมำณร้อยละ 93– 95  ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้
รวม เน่ืองจำกอุตสำหกรรมโทรคมนำคมมีกำรเติบโตและพฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง โดยเฉพำะกำรขยำยเสำโทรคมนำคมและกำรติดตัง้อุปกรณ์
เพิ่มเติมเพ่ือรองรับเครือข่ำย 4G ของผู้ประกอบกำรท่ีให้บริกำรสญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส ำหรับปี 2559  บริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำร
ติดตัง้เป็นจ ำนวน 1,125 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ ร้อยละ 16 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกรำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้
ระบบงำนโทรคมนำคมลดลงประมำณ 216 ล้ำนบำท และในปี 2560 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 43 ล้ำนบำท
เน่ืองมำจำกรำยได้บริกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคมเพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรบริกำรตดิตัง้ในปี 2558 – 2560 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

 
ปี 2558 – 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 1,278 ล้ำนบำท และ 1,050        

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลงประมำณร้อยละ 18 และส ำหรับปี 2560 รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมเป็นจ ำนวน 
1,109 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคมมำจำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยในประเทศทัง้หมด ซึง่ได้แก่เจ้ำของโครงข่ำย
ระบบโทรคมนำคม และผู้ รับเหมำรำยใหญ่ซึง่รับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโทรคมนำคมโดยตรง  ณ สิน้ปี 2560 บริษัท มีสญัญำงำน
ให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม มลูคำ่รวมประมำณ 7,073  ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร ซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ   ท่ีรับรู้จนถึงวนั
สิน้งวด ตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไป เป็นจ ำนวน 5,517 ล้ำนบำท โดยได้รับรู้เป็นรำยได้ในระหว่ำงปี 2560 เป็นจ ำนวน 1,109 ล้ำนบำท ทัง้นี ้
รูปแบบของกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม ประกอบด้วยงำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน (New Site) กำรติดตัง้อุปกรณ์ เสริม 
(Upgrade)และงำนติดตัง้อุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuilding Coverage)โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558-2560 มลูค่ำงำนของ New Site 
มีจ ำนวน 3,345 ล้ำนบำท 4,038  ล้ำนบำท และ 4,910 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 74   และร้อยละ 75 ของมูลค่ำ
โครงกำรทัง้หมด ตำมล ำดบั ซึง่สำมำรถแบง่รำยได้กำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคมตำมรูปแบบของกำรให้บริกำรได้ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการบริการติดตัง้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,278.49 95.34 1,050.18 93.32 1,108.89 95.40 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.89 2.68 43.62 3.88 35.31 3.02 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำ 15.86 1.18 - - - - 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้อ่ืน ๆ 10.71 0.80 31.60 2.81 24.27 1.58 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง้ 1,340.95 100.00 1,125.40 100.00 1,168.47 100.00 
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           (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ปี 2559 ปี 2560 
  รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

มูลค่า
โครงการ 
(ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ) 

รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 
 มูลค่า

โครงการ 
(ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ) 

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ วันที่ 
1 ม.ค. 2559 

รายได้ที่
รับรู้ในงวด 
ปี2559 

รวมรายได้
ที่รับรู้ ณ 
วันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 
2560 

รายได้ที่รับรู้
ในงวด 
ปี2560 

รวมรายได้
ที่รับรู้ ณ 
วันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

New Site 4,384.67 3,345.79 691.88 4,037.67 5,238.57 4,037.67 871.98 4,909.65 
Upgrade 1,086.30 752.86 275.40 1028.26 1,215.40 1,028.26 143.19 1,171.45 
IBC 296.91 187.88 40.17 228.05 296.09 228.04 24.39 252.43 
งำนอ่ืน ๆ * 226.46 180.53 42.73 223.26 322.32 223.26 69.33 292.59 
รวม 5,994.34 4,467.06 1,050.18 5,517.24 7,072.38 5,517.23 1,108.89 6,626.12 
หมำยเหต:ุ * งำนอ่ืน ๆ ได้แก่ งำนติดตัง้ New Site พร้อม Upgrade และงำนติดตัง้พิเศษ 

 
ส ำหรับรำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำม มีจ ำนวน 36 ล้ำนบำท 44 ล้ำนบำท และ 35 ล้ำนบำท ในปี 2558– 2560 

ตำมล ำดบั โดยบริษัทให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และรับเหมำตดิตัง้ระบบป้องกนัไฟลำมให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรตดิตัง้วสัดแุละอุปกรณ์ปอ้งกนั
ไฟลำม ตำมช่องเปิดของท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ซึง่สำมำรถป้องกนัผลกระทบจำก
ควำมร้อน เปลวไฟ และควันไฟ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง ทัง้นี ้ในปัจจุบัน ผู้ ประกอบกำรส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจและเล็งเห็น
ควำมส ำคัญของกำรติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมมำกขึน้ เน่ืองจำกสำมำรถช่วยชะลอกำรเผำไหม้และกำรเกิดควันไฟ ในกรณีท่ีเกิด       
อคัคีภยัได้   

 รำยได้จำกกำรติดตัง้อ่ืน ๆ ในปี 2558- 2560 มำจำกรำยได้จำกงำนโครงกำร Smart Way ประมำณปีละ 7 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็น
โครงกำรระยะยำวท่ีลงทุน ติดตัง้ และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงำนของสถำบนัวิศวกรรมพลังงำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกองพฒันำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส่วนท่ีเพิ่มมำในแต่ละปี จะเป็นงำนติดตัง้อ่ืน ในปี 2559  
รับงำนระบบเครือข่ำยรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ  จ ำนวน 17 ล้ำนบำท  และปี 2560 บริษัทย่อยมีรำยได้จำกโครงกำรยกระดับ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ(โครงกำรเน็ตประชำรัฐ 24,700 หมู่บ้ำน) 
- รายได้ค่านายหน้า 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกบริษัทย่อย ในปี 2558 กำรรับด ำเนินกำรเก่ียวกับติดต่อส่ือสำร จ ำนวน 35 ล้ำนบำท    
คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรำยได้รวม  
- รายได้อ่ืน ๆ 

รำยได้อ่ืน ๆ ของบริษัท ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริหำรงำน รำยได้ค่ำนำยหน้ำ รำยได้ค่ำขนส่ง รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำด  
ของผู้ผลิตสินค้ำ ดอกเบีย้รับ ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน เป็นต้น โดยในปี 2558 – 2560 บริษัท
มีรำยได้อ่ืนประมำณ 23 ล้ำนบำท 19 ล้ำนบำท และ 24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรำยได้รวม 

 รำยละเอียดของรำยได้อ่ืน ๆ ของบริษัทในปี 2558 – 2560 มีรำยละเอียดดงันี ้

หมำยเหต:ุ * อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รำยได้คำ่เชำ่ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยกำรปรับปรุงตำ่ง ๆ เป็นต้น  

รายได้อื่น ๆ ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้ผลิตสินค้ำ 0.65 2.88 3.48 18.21 8.22 34.96 
ดอกเบีย้รับ 9.86 43.73 7.87 41.14 6.72 28.57 
ก ำไรขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 1.95 8.65 - - 3.51 14.92 
รำยได้ค่ำขนส่ง 3.07 13.61 2.29 11.95 2.63 11.21 
อ่ืน ๆ * 7.02 31.13 5.49 28.71 2.43 10.34 
รายได้อ่ืน 22.55 100.00 19.14 100.00 23.51 100.00 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  
- ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขำยของบริษัทมำจำกต้นทนุจำกกำรซือ้สินค้ำมำเพ่ือขำยเป็นหลกั โดยทัว่ไป บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยโดยบวก
ก ำไรส่วนเพิ่ม (Margin) จำกต้นทุนท่ีซือ้มำ เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำต่อไป โดยในปี 2558- 2560 บริษัทมีต้นทุนขำยจ ำนวน 2,880        
ล้ำนบำท 3,231 ล้ำนบำท และ 2,901 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำส่วน ร้อยละ 89 - 91 เม่ือเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำย ตำมล ำดบั  

ปี 2558  บริษัทมีต้นทุนขำย 2,880 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้ตำมรำยได้
จำกกำรขำยท่ีสูงขึน้ โดยมีอตัรำส่วนต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 90 ลดลงจำกร้อยละ 91 และบริษัทมีกำรตัง้ส ำรอง
เพ่ือปรับลดรำคำทนุของสินค้ำเหลือให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะได้รับระหว่ำงปีเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดกำรตัง้ส ำรองเพ่ือปรับ
ผลรำคำต้นทนุสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558 เทำ่กบั 29 ล้ำนบำท   

ปี 2559  บริษัทมีต้นทนุขำย 3,231 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่เป็นกำรเพิ่มขึน้ ตำมรำยได้
จำกกำรขำยท่ีสูงขึน้  โดยมีอตัรำส่วนต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 91 ระหว่ำงปี บริษัทไม่มีกำรตัง้ส ำรองเพ่ือปรับลด
รำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเพิ่มขึน้ท ำให้ยอดกำรตัง้ส ำรองเพ่ือปรับลดรำคำต้นทนุสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 
2559 เทำ่กบั 29 ล้ำนบำท  

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,901 ล้ำนบำท ลดลง ประมำณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่เป็นกำรลดลงตำมรำยได้
จำกกำรขำยท่ีลดลง โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 89 และบริษัทมีกำรตัง้ส ำรองเพ่ือปรับลดรำคำ
ต้นทนุของสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 2560 เทำ่กบั 31 ล้ำนบำท  
- ต้นทุนบริการติดตัง้  

ต้นทนุกำรให้บริกำรเป็นต้นทนุท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรตดิตัง้งำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบปอ้งกนัไฟลำม และอ่ืน ๆ โดย
ในปี 2558 - 2560 ต้นทุนบริกำรติดตัง้มีจ ำนวนประมำณ 943 ล้ำนบำท 798 ล้ำนบำท และ 853 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็น
อัตรำส่วนร้อยละ 70 ร้อยละ 71 และร้อยละ 73 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ตำมล ำดับ ทัง้นี ้ต้นทุนบริกำรติดตัง้ประกอบด้วย
ค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ได้แก่ ค่ำแรง และค่ำสินค้ำท่ีใช้ในกำรติดตัง้ เช่น เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำนโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ของงำนป้องกันไฟลำม อุปกรณ์ต่ำง ๆของงำนติดตัง้ระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งรวมเป็นสัดส่วนเฉล่ียในปี 2558- 2560 ประมำณร้อยละ 87 
ร้อยละ 71 และร้อยละ 90  ของต้นทนุบริกำรติดตัง้ ตำมล ำดบั อนึ่ง ต้นทนุบริกำรติดตัง้มำจำกกำรให้บริกำรติดตัง้งำนระบบโทรคมนำคม
เป็นหลัก โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 - 2560 บริษัทมีต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมท่ีรับรู้จนถึงวันสิน้งวดเป็นจ ำนวน 2,514         
ล้ำนบำท 3,231ล้ำนบำท และ4,036 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

 
ต้นทุนบริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/58 ณ 31/12/59 ณ 31/12/60 
ต้นทนุบริกำรทัง้หมด(ล้ำนบำท)    2,721            4,785   5,468 
ต้นทนุบริกำรท่ีรับรู้จนถงึวนัต้นงวด (ล้ำนบำท)  1,652.82 2,514.40 3,230.62 
ต้นทนุบริกำรท่ีรับรู้ในระหว่ำงงวด (ล้ำนบำท) 861.58 716.22 805.14 
รวมต้นทนุบริกำรท่ีรับรู้จนถงึวนัสิน้งวด (ล้ำนบำท) 2,514.40 3,230.62 4,035.76 

 
อนึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 – 2560  บริษัทได้ประมำณกำรต้นทุนบริกำรส ำหรับโครงกำรโทรคมนำคมทัง้หมดเป็น จ ำนวน 2,721    
ล้ำนบำท 4,785 ล้ำนบำท และ5,468 ล้ำนบำท โดยได้รับรู้ต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมท่ีมีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จตัง้แต่ร้อยละ 95      
ขึน้ไปเป็นจ ำนวน 2,515 ล้ำนบำท 3,231 ล้ำนบำท และ4,036 ล้ำนบำท แบ่งเป็นต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมยกมำ 1,653 ล้ำนบำท 
2,515 ล้ำนบำท และ 3,230 ล้ำนบำท และต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมท่ีรับรู้ในระหว่ำงปี 2558 – 2560 จ ำนวน 862 ล้ำนบำท 716  
ล้ำนบำท และ 805 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ต้นทนุบริกำรงำนโทรคมนำคมมำจำกกำรติดตัง้งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน (New Site) เป็นหลกั ซึง่คิดเป็น
ร้อยละ 68 ของประมำณกำรต้นทนุบริกำรโครงกำรโทรคมนำคมทัง้หมด 
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ค่าใช้จ่าย 
คำ่ใช้จ่ำยท่ีส ำคญัของบริษัท ประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร และคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน โดยท่ีผ่ำนมำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีสดัส่วนรวมกนัประมำณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัรำยได้รวม 
โดยสำมำรถสรุปและวเิครำะห์คำ่ใช้จ่ำยในแตล่ะประเภทในช่วงที่ผ่ำนมำได้ดงันี ้  

 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย     
เป็นหลัก โดยในปี 2558– 2560 มีจ ำนวนรวมประมำณ 101 ล้ำนบำท 109 ล้ำนบำท และ104 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 2 ของรำยได้รวม ซึง่คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้ตำมยอดขำยท่ีเพิ่มขึน้ 

 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2558 - 2560 มีจ ำนวน 347 ล้ำนบำท 355 ล้ำนบำท และ344 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น
ประมำณ ร้อยละ 8  ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ            
ร้อยละ  63 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ีส ำคัญอ่ืน ๆ ประกอบด้วยค่ำเ ส่ือมรำคำของยำนพำหนะ             
และอปุกรณ์ส ำนกังำน คำ่เช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน และคำ่เช่ำส ำนกังำนและโกดงั และคำ่สำธำรณปูโภค 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2558 มีจ ำนวน 347 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้จ ำนวน 122 ล้ำนบำทหรือประมำณร้อยละ 56 เม่ือเทียบกับปี 2557 
เน่ืองมำจำกในปี 2558 บริษัทเพิ่มกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยี และพลงังำน  รวมถึงบริษัทย่อย ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน
เพิ่มขึน้จ ำนวน 58 ล้ำนบำท และเม่ือต้นปี 2558 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทเก่ียวกับพลังงำนแต่เน่ืองจำกติดปัญหำบำงประกำร  จึงต้อง
ยกเลิกกำรลงทนุ ท ำให้เกิดผลขำดทนุจ ำนวน 2.4 ล้ำนบำท และช่วงกลำงปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรย้ำยส ำนกังำนและคลงัสินค้ำมำยงัที่ท ำ
กำรใหม่ ท ำให้มีค่ำขนย้ำยและค่ำบริกำรส ำนักงำนเพิ่มขึน้ เป็นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท รวมทัง้มีกำรซือ้ทรัพย์สินเก่ียวกบัเคร่ืองใช้ส ำนักงำน
ใหม่ทัง้หมด ท ำให้มีค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มในส่วนอำคำรส ำนักงำน ค่ำตกแต่งส ำนักงำน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน ฯลฯ จ ำนวน 8 ล้ำนบำท            
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อยจ ำนวน 18 ล้ำนบำท ท ำให้คำ่ใช้จ่ำยบริหำรปี 2558 สงูกวำ่ปีก่อน 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2559  มีจ ำนวน 355 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 8 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2558 
เน่ืองมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนและค่ำเส่ือมรำคำอำคำรส ำนักงำน ค่ำตกแต่งอำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน ฯลฯ       
ซึง่ในปี 2559 ค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำเตม็ปี เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2560 มีจ ำนวน 344 ล้ำนบำทลดลงจ ำนวน 11 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2559 
เน่ืองมำจำกกำรลดลงของคำ่เส่ือมรำคำเคร่ืองใช้ส ำนกังำน อปุกรณ์คอมพิวเตอร์  ยำนพำหนะ  และคำ่ท่ีปรึกษำ   

 
- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบีย้จำกเงินกู้ ยืมสถำบันกำรเงิน โดยในปี 2558 – 2560 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำย           
ทำงกำรเงินจ ำนวน 11 ล้ำนบำท 11 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีอัตรำดอกเบีย้จ่ำยเฉล่ียอยู่ระหว่ำงประมำณร้อยละ    
10-11 ตอ่ปี  

ปี2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสัน้ในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 7.1 ล้ำนบำท 
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซือ้ท่ีดินก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินค้ำจ ำนวน 4.2 ล้ำนบำท  

ปี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสัน้ในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 7.6 ล้ำนบำท
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซือ้ท่ีดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินค้ำจ ำนวน 3.6 ล้ำนบำท 

ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสัน้ในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 7.2 ล้ำนบำท
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซือ้ท่ีดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินค้ำจ ำนวน 2.8 ล้ำนบำท 
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ก าไร 
ปี 2558 – 2560 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ไฟฟ้ำประเภทตำ่ง ๆ และธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้

เป็นจ ำนวน 693 ล้ำนบำท 665 ล้ำนบำท และ 685 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นประมำณร้อยละ 15  ร้อยละ 14          
และร้อยละ15 ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้:- 

 
- ก าไรขัน้ต้น – ธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 295 ล้ำนบำท 337 ล้ำนบำท และ 370      
ล้ำนบำท ในปี 2558 – 2560 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นประมำณ ร้อยละ 9 ในปี 2558-2559 และร้อยละ 11 ในปี 2560   
ของรำยได้จำกกำรขำย เน่ืองจำกรำคำทองแดงท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ตำมรำคำตลำด แตบ่ริษัทมีสินค้ำคงเหลือท่ีเป็นรำคำทนุต ่ำ จึงท ำให้ก ำไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

 
-  ก าไรขัน้ต้น – ธุรกิจบริการตดิตัง้ 

บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตัง้ ประมำณ 398 ล้ำนบำท และ 328 ล้ำนบำท ในปี 2558– 2559  
โดยคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นประมำณร้อยละ 30 และ ร้อยละ 29 ของรำยได้จำกบริกำรตดิตัง้ตำมล ำดบั ซึง่จ ำนวนก ำไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบั
ปีก่อน เน่ืองจำกงำนส่วนใหญ่เป็นงำนตดิตัง้สถำนีฐำน (New Site)  

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นประมำณ 316 ล้ำนบำทจำกธุรกิจบริกำรติดตัง้ หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นประมำณร้อยละ 27   
ซึง่อตัรำก ำไรขัน้ต้น ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2 เน่ืองมำจำกต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
-  ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2558 – 2560 จ ำนวน 227 ล้ำนบำท 173 ล้ำนบำท และ 200 ล้ำนบำท และคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิ
ประมำณร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และร้อยละ 4 ตำมล ำดับ  และแบ่งเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560 เป็นจ ำนวน          
219 ล้ำนบำท 170 ล้ำนบำท และ 204 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ปี 2558 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 291 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ  64  ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 69 ล้ำนบำท  และหกัภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ครำวประมำณ 5  ล้ำนบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณร้อยละ 22 ของก ำไรก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำสูงกว่ำ
อตัรำท่ีก ำหนดไม่มำกเน่ืองจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี  

ปี 2559 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 210 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 37 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 50 ล้ำนบำท  และหกัภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ครำวประมำณ 13 ล้ำนบำทโดยจดัเป็นอตัรำคำ่ใช้จ่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณร้อยละ 18 ของก ำไรก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำต ่ำกว่ำ
อตัรำท่ีก ำหนดเน่ืองจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษีซึง่บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 250 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 50 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 59 ล้ำนบำท  และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำร         
ผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 9 ล้ำนบำทโดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณร้อยละ 20  ของก ำไรก่อนภำษี  ซึ่งมีอัตรำ    
เทำ่กบัอตัรำท่ีก ำหนด 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ปี 2558 - 2560 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมำณ ร้อยละ 16 ร้อยละ 10 และร้อยละ12 ตำมล ำดบั บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส ำรอง           
ตำมกฎหมำย และเงินสะสมอ่ืน ๆ ตำมท่ีบริษัทก ำหนด (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล)        
ในระหว่ำงปี 2558 - 2560 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็นจ ำนวนประมำณ 222 ล้ำนบำท 196 ล้ำนบำท          
และ 256 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 223  ล้ำนบำท       
188 ล้ำนบำทและ 212 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเงินปันผลจ่ำยประมำณร้อยละ 101 ร้อยละ 96 และร้อยละ 83 ของก ำไรสุทธิ
จำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลประจ าปี 2558 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ ำนวน 1,050 
ล้ำนหุ้น  

0.10 105 

- เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงั
จำกหกัเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2558  0.20 223 
เงนิปันผลประจ าปี 2559 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 
ล้ำนหุ้น 

0.06 70 

- เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงั
จำกหกัเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2559  0.16 188 
เงนิปันผลประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 
ล้ำนหุ้น 

0.08 94 

- เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงั
จำกหกัเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

 
0.10 

 
118 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2560 0.18 212 
หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2560 นัน้จะต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561   

ส ำหรับในอนำคต บริษัทจะยังคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมท่ีได้ระบุในส่วนท่ี 2 ข้อ 8 โครงสร้ำงเงินทุน 
หวัข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558- 2560 มีจ ำนวนประมำณ 3,464 ล้ำนบำท 3,843 ล้ำนบำท และ 3,606  
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 38-51 ของสินทรัพย์รวม
ทัง้หมด ส่วนสินทรัพย์ท่ีส ำคัญรองลงมำ ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 48-51 และท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์            
ซึง่มีสดัส่วนประมำณร้อยละ 28-30 ของสินทรัพย์รวม 

ส ำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558  มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ 852 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 32 เม่ือเทียบกับ       
ปี 2557 เน่ืองจำกในระหว่ำงปี 2558 บริษัทมีกำรลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)จ ำกัด)     
และ อำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ ได้ก่อสร้ำงเสร็จ  มีกำรตกแต่งอำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ และซือ้อุปกรณ์ ส ำนักงำน เพ่ือใช้ส ำหรับ
ด ำเนินกำร ปัจจุบนั บริษัทได้ย้ำยมำด ำเนินกำรอยู่ ณ อำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ และยกเลิกสัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนรวมทัง้โกดัง      
เก็บสินค้ำ 

ทัง้นี  ้สินทรัพย์รวม ณ  สิ น้ปี  2559 มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ประมำณ  380 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือเทียบกับปี 2558                 
โดยสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ได้แก่ ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นท่ีเพิ่มขึน้ 544 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41 และสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้                 
149 ล้ำนบำทคดิเป็นร้อยละ 30 

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 237 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2559 โดยสินทรัพย์    
ท่ีลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 195 ล้ำนบำท ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นลดลง 31 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ
เพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 30 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตวัตนลดลง 24 ล้ำนบำท  และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้ 25.8 ล้ำนบำท  
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558–2560 บริษัทมีลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี อ่ื้น รวมประมำณ 1,325 ล้ำนบำท 1,869 ล้ำนบำท          
และ1,838  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสัดส่วนเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณร้อยละ  39 ร้อยละ 49 และร้อยละ 51ตำมล ำดับ       
ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
- ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558–2560  บริษัทมีลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธิประมำณ 962 ล้ำนบำท 1,271 ล้ำนบำท และ1,220 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณ ร้อยละ  28 ร้อยละ 33 และร้อยละ 34 ตำมล ำดับ โดยลูกหนีก้ำรค้ำ            
มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ตำมยอดขำยสินค้ำของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำและกำรพิจำรณำให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำแต่ละรำย             
ท่ีชัดเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดับชัน้กำรให้สินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของลูกค้ำย้อนหลัง และวิเครำะห์        
ด้ำนกำรเงิน และด้ำนธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรให้สินเช่ืออย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉล่ีย บริษัทให้ระยะเวลำช ำระคำ่สินค้ำแก่
ลกูค้ำประมำณ 30-120 วนั โดยรำยละเอียดของอำยลุกูหนีก้ำรค้ำของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้ 
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 
                                                                                                                                                    (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนีย้งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ    548.00 53.26% 714.00 53.48% 622.00 48.56% 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ       
  ไม่เกิน 3 เดือน 359.00 34.89% 520.00 38.95% 530.00 41.37% 
  3 -  6 เดือน 32.00 3.11% 19.00 1.42% 30.00 2.34% 
  6 -  12 เดือน 7.00 0.68% 14.00 1.05% 26.00 2.03% 
  เกิน 12 เดือนขึน้ไป 83.00 8.06% 68.00 5.10% 73.00 5.70% 
ลกูหนีก้ำรค้ำรวม 1,029.00 100.00% 1,335.00 100.00% 1,281.00 100.00% 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (67.00) (6.52)% (64.00) (4.79)% (61.00) (4.76) % 
ลกูหนีก้ำรค้ำ-สทุธิ 962.00 93.49 1,271.00 95.21% 1,220.00 95.24% 
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บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต      
กำรวเิครำะห์อำยหุนี ้และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกำรวิเครำะห์อำยุของหนีท่ี้คงค้ำง บริษัทมีนโยบำยท่ีจะตัง้ส ำรองค่ำเ ผ่ือ
หนีส้งสัยจะสูญในอตัรำร้อยละ 50 ของมลูค่ำลูกหนีส้ ำหรับลูกหนีท่ี้ค้ำงช ำระ 6–12 เดือน และตัง้ส ำรองในอัตรำร้อยละ 100 ของมูลค่ำ
ลกูหนีส้ ำหรับลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน  6 เดือน         
รวมเป็นร้อยละ 91 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ ตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ       
ร้อยละ 1 และอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณร้อยละ 8 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ตำมล ำดับ และได้ตัง้ค่ำ       
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 7 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธิ 
ประมำณ 963  ล้ำนบำท 

ณ วันท่ี31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน           
รวมเป็นร้อยละ 94 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ ตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ       
ร้อยละ 1 และอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ตำมล ำดับ และได้ตัง้ค่ำ       
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธิ 
ประมำณ 1,271 ล้ำนบำท 

ณ วันท่ี31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน          
รวมเป็นร้อยละ 92 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ        
ร้อยละ 2 และอัตรำส่วนลูกหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณร้อยละ 6 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ตำมล ำดับ และได้ตัง้ค่ำ       
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธิ 
ประมำณ 1,220 ล้ำนบำท 

ทัง้นี ้ผู้บริหำรของบริษัทมีควำมเหน็วำ่ นโยบำยกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และระบบกำรควบคมุและตดิตำมกำรช ำระ
หนีข้องลูกหนีท่ี้ก ำหนดขึน้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำปรับปรุงนโยบำย
ทำงด้ำนลกูหนีใ้ห้มีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยค ำนงึถงึควำมเส่ียงและประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ 

ปี 2558–2560 บริษัทมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินทำงด้ำนระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรับลูกหนีก้ำรค้ำของงำนขำยสินค้ำ ประมำณ 
101 วนั 102 วนั และ 120 วนั ตำมล ำดบั ซึง่เป็นระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกบันโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัท 

 
- ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหนีอ่ื้นประกอบด้วย รำยได้ค้ำงรับงำนติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอ่ืน ๆ มูลค่ำงำนติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 
ลกูหนีอ่ื้น รำยได้ค้ำงรับอ่ืน ๆ คำ่ใช้จ่ำยล่วงหน้ำ และเงินทดรองจ่ำย ซึง่มีจ ำนวนรวมประมำณ 362 ล้ำนบำท 598 ล้ำนบำท และ618 ล้ำน
บำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558– 2560 ตำมล ำดบั โดยมีมูลค่ำงำนติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนเฉล่ียประมำณร้อยละ  83 ร้อยละ 88 และร้อยละ 95 ของมลูคำ่ลกูหนีอ่ื้น    

มลูค่ำงำนติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ เป็นรำยได้ค่ำบริกำรติดตัง้โทรคมนำคมท่ีรับรู้เป็นรำยได้แล้วตำมขัน้ควำมส ำเร็จ
ของงำน แต่ยังไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำ ซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่ำวสัดุและค่ำแรงงำน ค่ำงำนผู้ รับเหมำ ค่ำบริกำร       
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน โดยมีจ ำนวน 300 ล้ำนบำท 522 ล้ำนบำท และ587 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 ตำมล ำดบั 

 ปี 2558  บริษัทมีมูลค่ำงำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมตำมสญัญำรวมเป็นจ ำนวน 4,747.66 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตัง้
จนถึงวันสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 4,467.06 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกรำคม 2558 จ ำนวนรวม         
3,189  ล้ำนบำท และรำยได้ท่ีรับรู้ ปี 2558 จ ำนวน 1,279  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำก ผู้ ว่ำจ้ำงแล้วเป็นจ ำนวน 
4,173 ล้ำนบำท คงเหลือมลูคำ่งำนตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 300 ล้ำนบำท  
 
 
 

26



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจ าปี 2560 หน้า 105  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปี 2560 
  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

 (> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้สะสม
จนถงึวันที่ 1 ม.ค. 58 

รายได้ที่
รับรู้ในปี 

2558 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บ

จากผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่
แล้วเสร็จ
แต่ยังไม่
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 
อ่ืน ๆ 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  บริษัทมีมลูค่ำงำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมตำมสญัญำรวมเป็นจ ำนวน 5,994 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตัง้จนถึง

วนัสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 5,517 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 จ ำนวนรวม 4,467 ล้ำนบำท 
และรำยได้ท่ีรับรู้ปี 2559 จ ำนวน 1,050 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ ว่ำจ้ำงแล้วเป็นจ ำนวน 5,013 ล้ำนบำท 
คงเหลือมลูคำ่งำนตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 521ล้ำนบำท  

                                (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

(> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้
สะสมจนถงึวันท่ี 

1 ม.ค. 59 

รายได้ที่
รับรู้ในปี 

2559 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่แล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 4,384.67 4,037.67 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 
อ่ืน ๆ 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 

 
ปี 2560  บริษัทมีมลูค่ำงำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมตำมสญัญำรวมเป็นจ ำนวน 7,072 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตัง้จนถึง

วนัสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 6,626 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 จ ำนวนรวม 5,517 ล้ำนบำท 
และรำยได้ท่ีรับรู้ปี 2560 จ ำนวน 1,109 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ ว่ำจ้ำงแล้วเป็นจ ำนวน 6,066 ล้ำนบำท 
คงเหลือมลูคำ่งำนตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 586 ล้ำนบำท  

                                (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

(> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้
สะสมจนถงึวันท่ี 

1 ม.ค. 60 

รายได้ท่ีรับรู้
ในปี 2560 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่แล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 5,238.57 4,909.65 4,037.67 871.98 4,413.07 504.45 
Upgrade 1,215.40 1,171.45 1,028.26 143.19 1,150.99 36.36 
IBC 296.09 252.43 228.04 24.39 233.37 21.29 
อ่ืน ๆ 322.32 292.59 223.26 69.33 268.66 24.30 
รวม 7,072.38 6,626.12 5,517.23 1,108.89 6,066.09 586.40 
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อ้างถึง : รายงานประจ าปี 2560 หน้า 106  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปี 2560 
  

- สินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีนโยบำยบนัทกึมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตัง้ด้วยรำคำทนุ (วิธีเข้ำก่อน -ออกก่อน หรือ First in First out) 

หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ แล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ และบันทึกมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบิล้ด้วยรำคำทุน                   
(วธีิเฉพำะเจำะจง หรือ Specific) หรือมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับ แล้วแตอ่ย่ำงใดจะต ่ำกวำ่  

ทัง้นี ้บริษัทจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำในงบก ำไรขำดทุนในกรณีท่ีรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือในงวดบญัชี       
ใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้กำรปรับลดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือให้ต ่ำกว่ำรำคำทุน
หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง บริษัทจะบนัทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนท่ีเคยรับรู้ในงวดบญัชีก่อนๆ ในงบก ำไรขำดทุน    
ของงวดบญัชีนัน้ ๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558–2560 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 500 ล้ำนบำท 649 ล้ำนบำท และ 662 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 14 ร้อยละ 17 และร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ ทัง้นี ้รำยละเอียด        
ของสินค้ำคงเหลือของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558-2560 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้:- 
ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ 
                                                                                                                      (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินค้ำส ำเร็จรูป 407.00 81.40% 480.00 73.96% 461.00 69.64% 
หกั  รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็นมลูค่ำสทุธิ 

ท่ีจะได้รับ 
(29.00) (5.80)% (29.00) (4.47%) (31.00) (4.68%) 

สินค้ำส ำเร็จรูป – สทุธิ 378.00 75.60% 451.00 69.50% 430.00 64.96% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – งำนโทรคมนำคม 108.00 21.60% 131.00 20.18% 92.00 13.90% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลำม
และอ่ืน ๆ 

14.00 2.80% 67.00 10.32% 140.00 21.14% 

สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 500.00 100.00% 649.00 100.00% 662.00 100.00% 
 
สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้ำส ำเร็จรูป โดยสินค้ำส ำเร็จรูป-สทุธิมีสดัส่วนอยู่ร้อยละ 81 ร้อยละ 74 และ

ร้อยละ 70 ในปี 2558-2560 ของมลูค่ำสินค้ำคงเหลือทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือเป็นงำนระหว่ำงติดตัง้ –งำนโทรคมนำคม และงำนระหว่ำง
ติดตัง้ – อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและงำนติดตัง้ อ่ืน ๆ บริษัทได้ มีกำรรับ รู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม                        
ในระยะแรกท่ี 95% ของมลูค่ำงำน เม่ืองำนท่ีบริษัทได้รับมอบหมำย    เสร็จเรียบร้อยพร้อมตดิตัง้ ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงได้บนัทกึมลูคำ่งำนท่ี
ยงัด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จเป็นงำนระหวำ่งตดิตัง้อยู่ในบญัชีสินค้ำคงเหลือ ซึง่มีจ ำนวน 108 ล้ำนบำท 131 ล้ำนบำท และ 92 ล้ำนบำท ในปี 
2558 – ปี 2560 ตำมล ำดบั และคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 22 ร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ของมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ส ำหรับช่วง
ระยะเวลำเดียวกนั ตำมล ำดบั 

ในช่วงปี 2558 - 2560 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำโดยเฉล่ียประมำณ 47 วนั 49 วนั และ 58 วนั ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม 
ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วันของประมำณกำรยอดขำย เพ่ือให้เพียงพอต่อ                
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลำขำยสินค้ำของบริษัทในปัจจบุนั 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูป โดยจะตั ง้ส ำรองในอตัรำร้อยละ 25 ส ำหรับสำยไฟฟ้ำ     
ท่ีจัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตัง้ส ำรองในอตัรำร้อยละ 25–100 เพิ่มขึน้ตำมระยะเวลำท่ีจดัเก็บ ส ำหรับสินค้ำประเภทอ่ืนท่ีจัดเก็บนำน
เกินกวำ่ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  และสินค้ำท่ีเสียหำย (Bad) ร้อยละ 100 ทัง้นี ้เน่ืองจำกสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ 
จึงไม่มีปัญหำเร่ืองควำมล้ำสมัยและเส่ือมสภำพ ณ สิน้ปี 2558และปี 2559 บริษัทได้ตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูป
จ ำนวน 29 ล้ำนบำทและในระหว่ำงปี 2560 บริษัทตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือเพิ่มขึน้อีก 3 ล้ำนบำท ท ำให้ 
ณ สิน้ปี 2560 มีส ำรองคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสินค้ำส ำเร็จรูปเป็นจ ำนวน 31 ล้ำนบำท 
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- ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558-2560 บริษัทมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 474 ล้ำนบำท 440 ล้ำนบำท และ 410      

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ท่ีดิน อำคำร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 79 ร้อยละ 83          
และร้อยละ 86 ของสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิทัง้หมด ตำมล ำดับ ส ำหรับสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีสัดส่วนรองลงมำ         
ได้แก่ ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตำมสัญญำ ซึง่คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 8 ร้อยละ 6 และร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ประเภท
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 

ปี 2558 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ  474 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ประมำณ 126 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ในอัตรำ        
ร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปี 2557 เน่ืองจำก ระหว่ำงปีบริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย และได้รวมทรัพย์สินของบริษัทย่อยเข้ำไป               
ในงบกำรเงินรวม และในส่วนของบริษัทอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินค้ำแหง่ใหม่ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จ ซึง่บริษัทได้ย้ำยท่ีท ำกำรมำยงั
ส ำนกังำนแห่งใหม่ ท ำให้มีทรัพย์สินในส่วนของค่ำตกแต่งอำคำรส ำนกังำน อุปกรณ์ส ำนกังำน และเคร่ืองใช้ส ำนกังำนเพิ่มขึน้จำก  ปีก่อน 
บริษัทมีกำรตดัคำ่เส่ือมรำคำสินทรัพย์ตำมระยะเวลำกำรใช้งำนเป็นจ ำนวน 34 ล้ำนบำท 

ปี 2559 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ  440 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 34 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเส่ือมรำคำ
ประจ ำปี  

ปี 2560 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 410 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 30 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเส่ือมรำคำ
ประจ ำปี และมีกำรขำยทำวเฮำส์ 3 ชัน้พร้อมท่ีดนิ จ ำนวน 1 หลงั  

 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ปี 2556 บริษัทได้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ซึ่งก ำหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่ำง
ชั่วครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินระหว่ำงเกณฑ์ทำงบัญชีและภำษีอำกร  เพ่ือรับรู้ผลกระทบทำงภำษี        
เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ         
มีผลท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ ณ วันท่ี             
31 ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวนประมำณ 18 ล้ำนบำท 22 ล้ำนบำท และ 21 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร* 63% 47% 56% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 7% 5% 5% 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.50 1.29 1.20 

              หมำยเหต ุ: * ค ำนวณจำกทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์-สทุธิ   
 
ปี 2558-2560 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีอัตรำผลตอบแทนจำก

สินทรัพย์ถำวรประมำณ ร้อยละ 63 ร้อยละ 47 และร้อยละ 56 ตำมล ำดบั มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ประมำณร้อยละ 7 ร้อยละ 5 
และร้อยละ 5 ตำมล ำดบั และมีอตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ 1.50 เทำ่ 1.29 เทำ่ และ 1.20 เทำ่ ตำมล ำดบั 
 
 
 
 
 
 
 

29



 
 

  

อ้างถึง : รายงานประจ าปี 2560 หน้า 108  เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงนิจากรายงานประจ าปี 2560 
  

สภาพคล่อง 
                                                                                                                   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 442.07 (80.94) (111.39) 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (405.80) (12.85) (27.60) 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 278.04 (160.14) (56.40) 
กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 314.31 (253.94) (195.39) 

 
จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีต้องกำรเพิ่มรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และกำรให้บริกำรติดตัง้ รวมทัง้จ่ำย

ผลตอบแทนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกปี ดงันัน้ กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในรูปแบบของสินค้ำคงเหลือ และลูกหนี ้
กำรค้ำ ซึง่มีผลท ำให้ในแตล่ะปี บริษัทมีกำรใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมลงทนุเป็นหลกั  

ปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 442 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกลูกหนีก้ำรค้ำและ    
ลูกหนีอ่ื้นลดลง 122 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 291 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลง 11 ล้ำนบำท              
สินค้ำคงเหลือลดลง 13 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงิน สดไปในกิจกรรมลงทนุประมำณ 406 ล้ำนบำท โดยใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนใหม่และซือ้สินทรัพย์อ่ืน ๆ รวมประมำณ 98 ล้ำนบำท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 316 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจำก
กิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 278 ล้ำนบำท มำจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 70 ล้ำนบำท เงินกู้ ยืมระยะยำวจ ำนวน 37 ล้ำนบำท และกำร
จ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 13 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สำมญั 298 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2558 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 115 ล้ำนบำท  ด้วยเหตนีุ ้
ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึน้ประมำณ 314 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ปี 2558 
ประมำณ 712  ล้ำนบำท  

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 81 ล้ำนบำท  ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี ้
อ่ืนเพิ่มขึน้  542 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 210 ล้ำนบำท ในขณะท่ีมี เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ื้นเพิ่มขึน้  397 ล้ำนบำท                
สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 148 ล้ำนบำท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 13 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำร              
ซือ้อุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 7 ล้ำนบำท จ่ำยช ำระเจ้ำหนีค้่ำหุ้ น 16.8 ล้ำนบำท  ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงิน          
เป็นจ ำนวน 160 ล้ำนบำท มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 3 ล้ำนบำท ช ำระเงินกู้ ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยช ำระ
หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 9 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ           
83 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2559 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นจ ำนวน 188 ล้ำนบำท  และจ่ำยปันผลแก่ผู้ มี       
ส่วนได้เสียแต่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 21.6 ล้ำนบำท  ด้วยเหตนีุส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2559  ลดลงประมำณ 254 ล้ำนบำท 
และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้ปี 2559 ประมำณ 458 ล้ำนบำท  

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 111 ล้ำนบำท  และมีก ำไรก่อนภำษี 250 ล้ำนบำท            
มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลง 440 ล้ำนบำท  สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุ
ประมำณ 28 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรซือ้อุปกรณ์ส ำนกังำนประมำณ 11 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทนุในบริษัท น ำ้ซ้อ ไฮโดร เพำเวอร์ จ ำกดั 
28 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 56 ล้ำนบำท มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 194  ล้ำนบำท 
ช ำระเงินกู้ ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 11 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 
2560 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 212 ล้ำนบำท  ด้วยเหตนีุส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2560 ลดลง
ประมำณ 195 ล้ำนบำท  และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้ปี 2560 ประมำณ 263 ล้ำนบำท  

ทัง้นี ้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2558–2560 คิดเป็น 1.60 เท่ำ 1.51 เท่ำ และ 1.56 เท่ำ ตำมล ำดับ และอัตรำส่วน
สภำพคล่องหมนุเร็ว คิดเป็น 1.28 เท่ำ 1.18 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึง่อตัรำส่วนดงักล่ำวอยู่ในระดบัไม่สงูมำกนกั เน่ืองจำกธุรกิจ
ของบริษัทจ ำเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรประกอบธุรกิจ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่งเงินทนุจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกัเพ่ือใช้ใน
กำรซือ้ และใช้จ่ำยในกำรตดิตัง้งำนโทรคมนำคม และงำนตดิตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลำมและอ่ืน ๆ  
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แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 
- โครงสร้างเงนิทุน 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558-2560 อยู่ ในระดับ 1.07 เท่ำ 1.22 เท่ำ และ 1.10 เท่ำ             
ซึง่อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ผู้ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนั 

 
หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558– 2560  มีจ ำนวนประมำณ 1,775 ล้ำนบำท 2,114 ล้ำนบำท และ 1,890    
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ซึ่งคิดรวมเป็นประมำณร้อยละ 80       
ของหนีส้ินทัง้หมดในปี 2560 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  มีจ ำนวนประมำณ 1,775 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมำณ 
1,591ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นจ ำนวนประมำณ      
1,218 ล้ำนบำท ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 167 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 
28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมำณ 185 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียน  ท่ีส ำคญั 
คือ เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 101 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 22 ล้ำนบำท หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำซือ้ -สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี             
จ ำนวนประมำณ 19  ล้ำนบำท และเจ้ำหนีค้ำ่หุ้นจ ำนวน 17 ล้ำนบำท 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  มีจ ำนวนประมำณ 2,114 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมำณ 
1,978 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นจ ำนวนประมำณ     
1,615  ล้ำนบำท ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 152 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ ระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 
28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ  136 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคญั   
คือ เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 73 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 35 ล้ำนบำท หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำซือ้-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน
ประมำณ 12 ล้ำนบำท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมำณ 
1,786 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นจ ำนวนประมำณ      
1,175  ล้ำนบำท ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 197 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ ระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 
28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ 105 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคญั   
คือ เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 45 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 40 ล้ำนบำท หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำซือ้-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด ช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน
ประมำณ 13 ล้ำนบำท  

 
- เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใช้แหล่งทนุจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกั ซึง่อำจท ำให้บริษัทประสบกบัควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำพ
คล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลกัท่ีบริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญำ
ใช้เงิน ซึ่งสถำบนักำรเงินมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำบริ ษัท     
จะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมดงักล่ำวแก่สถำบนักำรเงินได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

หนีส้ินในส่วนของเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
 เงนิกู้ยืมระยะสัน้ วงเงนิรวม 1,413 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 เงินเบกิเกินบญัชี วงเงิน 78 ล้ำนบำท   
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สัญญำใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand เป็นวงเงินคล้ำยตัว๋สัญญำใช้เงิน แต่สำมำรถ

เบกิเงินจำกสถำบนักำรเงินตำมยอดลกูหนีแ้ละ/หรือเจ้ำหนีท่ี้ใช้อ้ำงอิง วงเงินรวม 1,335 ล้ำนบำท  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน 29 ล้ำนบำท 
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 เงนิกู้ยืมระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับซือ้ท่ีดินและอำคำร ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของคลังสินค้ำอ ำเภอบำงพระ จังหวัดชลบุรี วงเงินรวม          

18.10 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบกิใช้วงเงิน และช ำระเสร็จสิน้ภำยในเดือนตลุำคม 2557 
 เงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับซือ้ท่ีดิน และก่อสร้ำงส ำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    

วงเงินรวม 180 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินส ำหรับซือ้ท่ีดิน จ ำนวน 120 ล้ำนบำท และวงเงินส ำหรับก่อสร้ำงส ำนักงำน     
และคลังสินค้ำแห่งใหม่ จ ำนวน 60 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับซือ้ท่ีดินแล้วจ ำนวน     
118.40 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ ยืมส ำหรับซื อ้ ท่ีดิน เป็นรำยเดือนรวมทัง้หมด 78 งวดๆ ละประมำณ                  
0.83 ล้ำนบำท โดยช ำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  มียอดคงค้ำงประมำณ      
73  ล้ำนบำท    

- หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซือ้กับบริษัทลีสซิ่ง เพ่ือเช่ำ และเช่ำซือ้ยำนพำหนะ ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน และคิดดอกเบีย้        
ในอตัรำเฉล่ียประมำณร้อยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหวำ่งปี 2558-2560 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558– 2560  บริษัทมีภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยคำ่เช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ 
เป็นจ ำนวน 31 ล้ำนบำท 24 ล้ำนบำท และ 22  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดแบง่ตำมระยะเวลำช ำระเงินดงันี ้                                                                                                                 

              (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ 31/12/58 ณ 31/12/59  ณ 31/12/60 

 ไม่เกิน    

1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    

1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 

1 ปี 

1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ที่ต้องจำ่ย
ตำมสญัญำเชำ่ 

9.25 21.73 30.98 9.95 13.72 23.67 7.47 14.06 21.53 

ดอกเบีย้รอกำรตดับญัช ี (1.34) (2.34) (3.68) (1.09) (1.37) (2.47) (1.01) (1.25) (2.26) 
มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่
ต้องจำ่ยตำมสญัญำเชำ่ 

7.91 19.39 27.30 8.86 12.34 21.20 6.46 12.81 19.27 

 
- ต้นทุนที่ยงัไม่เรียกช าระ 

ปี  2558 บริษัทมีต้นทุนบริกำรงำนติดตัง้จ ำนวน 943 ล้ำนบำท เป็นของงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 861 ล้ำนบำทและเป็นงำน
ตดิตัง้อ่ืน 82 ล้ำนบำท ปี 2559 บริษัทมีต้นทนุงำนติดตัง้ 798 ล้ำนบำท เป็นของงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 727  ล้ำนบำทเป็นงำนตดิตัง้อ่ืน 
71 ล้ำนบำท และปี 2560 บริษัทมีต้นทุนงำนติดตัง้ 853 ล้ำนบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 805 ล้ำนบำทเป็นงำนติดตัง้อ่ืน 
จ ำนวน 48 ล้ำนบำท และต้นทุนบริกำรท่ีเกิดขึน้จริงโดยบริษัทได้รับใบแจ้งหนีส้ ำหรับต้นทุนบริกำรในปี 2558 เป็นจ ำนวน 897 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 803 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้อ่ืน 94 ล้ำนบำท  ปี 2559  มีใบแจ้งหนีส้ ำหรับต้นทุนบริกำร           
เป็นจ ำนวน 843 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 726 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้อ่ืน 117 ล้ำนบำท ปี 2560 มีใบแจ้งหนี ้
ส ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 887 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 720 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้อ่ืน 167 ล้ำนบำท  
และปี 2558 บริษัทมีงำนระหว่ำงท ำ จ ำนวน 121ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 107 ล้ำนบำทและงำนติดตัง้อ่ืนจ ำนวน 
14 ล้ำนบำท ปี 2559 งำนระหว่ำงท ำ 197 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม 131 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้อ่ืน  66 ล้ำนบำท ปี 2560 
มีงำนระหว่ำงท ำ  232 ล้ำนบำทประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 92 ล้ำนบำท และงำนตดิตัง้อ่ืน  140 ล้ำนบำท ซึง่เกิดขึน้จำกบริษัท
ได้มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกท่ี 95% ของมูลค่ำงำน เม่ืองำนท่ีบริษัทได้รับมอบหมำยเสร็จ
เรียบร้อยพร้อมติดตัง้ ดงันัน้ งำนโทรคมนำคมท่ียงัด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จตำมขัน้ควำมส ำเร็จดงักล่ำว จะถูกบนัทกึเป็นงำนระหวำ่งท ำใน
บัญชีสินค้ำคงเหลือแทน ด้วยเหตุนี ้งำนระหว่ำงท ำคงเหลือเป็นต้นทุนท่ียังไม่ถูกเรียกช ำระในปี 2558 เป็นจ ำนวน 167 ล้ำนบำท              
ซึง่ประกอบไปด้วยต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช ำระของงำนโทรคมนำคม 164 ล้ำนบำท เป็นของงำน Circuit Switcher 3 ล้ำน ในปี 2559 จ ำนวน 
152 ล้ำนบำท ซึง่เป็นของงำนโทรคมนำคมทัง้จ ำนวน และในปี 2560 จ ำนวน 197 ล้ำนบำท ซึง่เป็นของงำนโทรคมนำคมทัง้จ ำนวน ซึง่มี
รำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้:-  
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- ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558–2560 มีจ ำนวนประมำณ 1,689 ล้ำนบำท 1,729 ล้ำนบำท  และ 1,717 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ตำมผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิ 227 ล้ำนบำท 173 ล้ำนบำท และ 200 ล้ำนบำทตำมล ำดบั   
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 1,689  ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,653   

ล้ำนบำท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 85 ล้ำนบำท  ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนประมำณ 487       
ล้ำนบำท  เน่ืองจำกกำรแปลงใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ ท ำให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มขึน้จ ำนวน 183 ล้ำนบำท ส่วนเกิน      
มลูค่ำหุ้นเพิ่มขึน้ จ ำนวน 187 ล้ำนบำท และเงินรับล่วงหน้ำคำ่หุ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวนเพิ่มขึน้ 
15 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 227 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 115 ล้ำนบำท    

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 1,729 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท          
1,662 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 67 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนประมำณ          
40 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั ท ำให้บริษัทมีเงินลงทนุเพิ่มจ ำนวน 55 ล้ำนบำท โดยเงินดงักล่ำว
บริษัทรับมำเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญจ ำนวน 54 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
เพิ่มขึน้ จ ำนวน 82 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 173 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 188 ล้ำนบำท  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจ ำนวน 1,717 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัท 1,654    
ล้ำนบำท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 63 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ  12 ล้ำนบำท  
บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 200  ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 212 ล้ำนบำท  

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

          คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fee) มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
 ปี 2558 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท และค่ำสอบ

บญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.78 ล้ำนบำท โดยปี 2558 บริษัท ได้เพิ่มจ ำนวนบริษัทย่อย เพิ่มขึน้อีกหนึ่งบริษัทโดยบริษัท     
และบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอ่ืนจำกผู้สอบบญัชี 

 ปี 2559 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท และค่ำสอบ
บญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.86 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอ่ืนจำกผู้สอบบญัชี 

 ปี 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน 1.77 ล้ำนบำท และค่ำสอบ
บญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอ่ืนจำกผู้สอบบญัชี 

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ได้แก่  
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 
สำยไฟฟ้ำจะมีต้นทนุหลกัเป็นทองแดง ซึง่รำคำทองแดงจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก โดยกำรเปล่ียนแปลง
รำคำทองแดงจะส่งผลกระทบต่อรำคำซือ้หรือต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ รวมทัง้รำคำจ ำหน่ำยหรือรำยได้ และอัตรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัท 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงท่ีรำคำทองแดงปรับลดลง หำกบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำให้สอดคล้องตำมรำคำต้นทนุสินค้ำท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลง  อำจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของบริษัท ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำทองแดงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือคำดกำรณ์ทิศทำง และแนวโน้มของรำคำ
ทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริหำรปริมำณสินค้ำคงคลงัของสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก 

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/58 ณ 31/12/59   ณ 31/12/60 
  ต้นทนุบริกำรท่ีรับรู้ในระหวำ่งงวด 942.98 797.58 852.66 
  ต้นทนุบริกำรท่ีเกิดขึน้จริง (883.71) (776.65) (747.17) 
บวก งำนระหว่ำงท ำ 107.61 130.99 92.00 
ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช ำระ 166.88 151.92 197.49 
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โดยทั่วไป เม่ือรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่งประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อรำคำ
จ ำหน่ำยและต้นทนุของสำยไฟฟ้ำ ด้วยวธีิกำรดงักล่ำวจะช่วยบริษัทในกำรลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำทองแดงได้ระดบัหนึง่  
 ความเส่ียงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

กำรให้บริกำรออกแบบ และติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมของบริษัท เป็นกำรให้บริกำรซึ่งมีลักษณะเป็นรำยโครงกำรท่ีมี
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสญัญำว่ำจ้ำงท ำงำนระยะยำว ดงันัน้ ควำมต่อเน่ืองในรำยได้ของบริษัทจึงขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำร
ได้รับเลือกเข้ำท ำงำนในแตล่ะโครงกำร ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อควำมสม ่ำเสมอของรำยได้กำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมของบริษัท 
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีบริษัทมีประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี สำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้ภำยในระยะเวลำก ำหนดทกุโครงกำร กอปรกับ 
ณ ปัจจบุนั ภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโน้มเติบโตจำกกำรเปิดประมลูใบอนญุำตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 4G รวมทัง้มี
กำรปรับปรุงระบบส่งสญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่ำงตอ่เน่ือง ผู้บริหำรของบริษัทจงึเช่ือวำ่จะได้รับผลกระทบจำกควำมเส่ียงนีไ้ม่มำกนัก 
 ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอ่ืน ๆ และกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้เงินทนุหมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซือ้สินค้ำและจดัเก็บสินค้ำเพ่ือขำย ซึง่จะต้องมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ใช้ในขัน้ตอนกำรเตรียมงำนโครงกำร และกำรจัดซือ้จัดจ้ำงเพ่ือกำรด ำเนินงำนในโครงกำรติดตัง้ระบบ
โทรคมนำคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนท่ีจะได้รับช ำระเงินจำกผู้ ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ ระยะสัน้  จำกสถำบัน
กำรเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพ่ือด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว ส่งผลให้มีอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี    
2558-2560 ดงันี ้ปี 2558  ประมำณ 1.60 เท่ำ และ 1.28 เท่ำ และปี 2559 ประมำณ 1.51 เทำ่ และ 1.18 เทำ่ และปี 2560 ประมำณ 1.56 
เทำ่ และ 1.18 เทำ่ และ1.18 เทำ่ ตำมล ำดบั  
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บริษัท คอมมิวนิ เคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

329 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท. (+66) 02-018-1111   โทรสาร. (+66) 02-018-1142

เว็บไซต. www.cssthai.com




