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การวเิคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 
งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

สําหรับงบการเงินงวดปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2556  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

สําหรับงบการเงินงวด ปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2557  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

   
ปี 2556-2558 ตรวจสอบโดย นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930  

บริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
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สําหรับงบการเงินงวด ปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2558  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

    และได้เพิ่มข้อมลูให้สงัเกตหุมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9  เก่ียวกบัการหามลูค่ายติุธรรม ของสินทรัพย์ หนีส้ิน 
และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ท่ีระบไุด้ของบริษัทย่อย ซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ   

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ท่ีผ่านมา บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ
ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม โดยมีการร่วมลงทนุกบับริษัทชัน้นําในรูปแบบกิจการร่วมค้า จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ กิจการ
ร่วมค้า  บริษัท ซี.เอส.เอส.  เนเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส อย่างไรก็ตาม กิจการ
ร่วมค้าทัง้สองแห่งดงักล่าวได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้วตัง้แต่ปี 2551 และปี 2553 ตามลําดับ เน่ืองจากได้ดําเนินการ
โครงการแล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ ทําให้บริษัทเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตัง้แต่ในปี 2553 และบริษัทได้มีการ

ลงทุนในบริษัทย่อยตัง้แต่ปี 2547 โดยเข้าถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ซี.เอ
ส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จํากัด และได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ต่อ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2557 (“บริษัทย่อย”) ซึ่งมุ่งเน้นประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจําหน่ายสายไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟา้ของผู้ผลิตชัน้นําของโลก  

ตอ่มา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธรุกิจ ด้วยการรับโอนธุรกิจด้านการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟ้ามาจากบริษัทย่อย โดยได้ทยอยเร่ิมดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2554 ทําให้ ณ ปัจจุบนั บริษัทได้ดําเนินธุรกิจเป็น
ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าประเภทต่างๆ  อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าเทคโนโลยี จากผู้ผลิตชัน้นําของโลก รวมทัง้
ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างโครงข่ายสญัญาณโทรคมนาคมทัว่ประเทศ ส่วนบริษัทย่อยได้ลดขอบเขตการดําเนินงานเป็น
เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ และเป็นตัวแทนในการประสานงานซือ้ขายสินค้าต่างๆ โดยในการ
ดําเนินงานต่างๆ จะใช้บคุลากรของบริษัทเป็นหลกั  
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ปัจจุบนั บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวมาจากการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตมาเพ่ือจัดจําหน่าย ทําให้ไม่จําเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็น
จํานวนมากเหมือนธุรกิจท่ีผลิตและจําหน่ายสินค้า แต่ต้องอาศยัเงินทนุหมนุเวียนสงู สําหรับการสัง่ซือ้สินค้าและจดัเก็บสินค้า
เพื่อขาย ซึง่จะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ด้วยเหตนีุ ้ปัจจยัความสําเร็จในธุรกิจนีจ้งึขึน้อยู่
กบักลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลงั และการเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่าย
ผู้ผลิตชัน้นําระดบัสากล เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge, ตราสินค้า 3M และตราสินค้า Philips เป็นต้น ธุรกิจจดัจําหน่าย
สายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการตัง้กําไรขัน้ต้นอยู่ในเกณฑ์ไม่สงูมากนกั เช่นเดียวกบัธุรกิจ
จดัจําหน่ายประเภทอื่นๆ โดยจะมุ่งเน้นการขายในปริมาณมากเพ่ือเพิ่มจํานวนกําไรสทุธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจําหน่ายสายไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้างและ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม และการ
ให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ โดยในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม บริษัทจะเป็นผู้
ให้บริการด้านการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม ซึง่สามารถปรับเปลี่ยนประเภท สดัส่วน รูปแบบ 
ขนาดความสงู และนํา้หนกัของเสาโทรคมนาคม รวมทัง้อปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลกูค้า ทัง้นี ้รูปแบบของการให้บริการ ประกอบด้วยการดําเนินงานติดตัง้สถานีฐาน (New Site) เพื่อรองรับการขยายพืน้ท่ี
การให้บริการของเครือข่ายสญัญาณ และการติดตัง้อปุกรณ์เสริมเพ่ือเพิ่มคุณสมบตัิและศกัยภาพของเสาโทรคมนาคมท่ีมีอยู่
เดิม (Upgrade) โดยรับงานจากเจ้าของโครงขา่ยหรือผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น 
หรือรับงานจากผู้ รับเหมาท่ีรับจากงานมาจากเจ้าของโครงข่าย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงานจะมีลกัษณะเป็น
โครงการ ประกอบด้วยพืน้ท่ีติดตัง้ (Site) หลายแห่งในแต่ละโครงการ ซึ่งโดยทัว่ไป งานติดตัง้สถานีฐานจะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการติดตัง้โดยเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 วนัต่อพืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคมุสําหรับงานท่ีได้
ส่งต่อให้แก่ผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ดําเนินการ โดยจะกําหนดอตัราค่าบริการเป็นอตัราคงท่ีต่อพืน้ท่ีติดตัง้ตามความยากง่ายของ
งาน ซึง่มีปัจจยัพิจารณาท่ีสําคญั ได้แก่ ภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ีติดตัง้ (ติดตัง้บนอาคารหรือตามพืน้ดิน) ระยะทางของพืน้ท่ีติดตัง้ 
ประเภทและรูปแบบของเสาโทรคมนาคม และระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีการ
ขยายตวัตามการลงทุนของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งจะพิจารณาลงทนุตามภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสําคญั 

ทัง้นี  ้ ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามขัน้ความสําเร็จของงาน 
(Percentage of Completion) โดยอ้างอิงขัน้ความสําเร็จของงานจากรายงานของวิศวกรของบริษัท (proven by engineer) 
อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทจะรับรู้รายได้ในระยะแรกท่ี 95% ของมลูคา่งาน เม่ืองานท่ีบริษัทได้รับมอบหมาย
เสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ เน่ืองจากขัน้ตอนดังกล่าวเป็นขัน้ตอนท่ีรับรู้ร่วมกันกับผู้ ว่าจ้างว่างานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ี
กําหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 เม่ือผู้ วา่จ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานของบริษัท โดยออกหนงัสือรับรอง 
Final Acceptance Certificate ซึ่งเป็นการยืนยนัว่า งานได้สําเร็จ 100% แล้ว ซึ่งโดยปกติ ช่วงระยะเวลาดงักล่าวจะมี
ระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 – 2 เดือน ทัง้นี ้สําหรับงานท่ียงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยงัไม่รับรู้รายได้และต้นทนุของ
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งานดงักลา่ว  โดยจะบนัทกึไว้เป็นงานระหวา่งติดตัง้อยูใ่นบญัชีสนิค้าคงเหลือแทน และเม่ือได้ดําเนินการจนกระทัง่งานดงักลา่ว
มีความคืบหน้าตามขัน้ความสําเร็จของงานท่ี 95% บริษัทจะดําเนินการโอนย้ายจากบญัชีงานระหว่างติดตัง้ท่ีได้เคยบนัทกึไว้
ออกไป และรับรู้เป็นรายได้และต้นทนุในงบกําไรขาดทนุแทน ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 

นอกจากนี ้ในปี 2553 - 2556 บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ลงทนุ ติดตัง้ และบํารุงรักษาอปุกรณ์ประเภทโคมไฟและ
หลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way (“อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสัญญา”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ซึง่ได้ร่วมกนักําหนดนโยบายเก่ียวกบัมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยบริษัทเป็นผู้ลงทนุในการติดตัง้โคมไฟท่ีมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และบํารุงรักษา
เป็นระยะเวลา 10 ปี ท่ีจงัหวดัราชบรีุ และเมืองพทัยา ซึง่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนสําหรับพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะลงทนุในโครงการลกัษณะนีเ้พิ่มเติมอีกในอนาคต 

อนึง่ งบการเงินรวมของบริษัทได้ถกูจดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า ตามสดัสว่น
ท่ีมีอํานาจควบคมุ โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคมุบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ย่ี)ในสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 99  บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์(ประเทศไทย)จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 70  กิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส (ได้
จดเลกิประกอบธรุกิจปี 2557) ในสดัสว่นร้อยละ 40 และกิจการร่วมค้า บริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (ได้
แจ้งคําขอเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากรแล้วตัง้แต่ปี 2551) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ด้วยเหตุนี ้ในการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 - 2558 จะวิเคราะห์จากงบการเงินรวม ซึง่เป็นผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นสําคญั  

 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้รวม 

 รายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า เช่น 
สายไฟฟา้  หลอดไฟฟ้า  และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ   รายได้จากการให้บริการติดตัง้ ซึง่ประกอบด้วยการให้บริการติดตัง้
งานโทรคมนาคม และการให้บริการติดตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามและการให้บริการติดตัง้อ่ืนๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี รายได้ค่า
นายหน้า  และ  รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายรับจากการให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ จดัจําหน่าย 
ดอกเบีย้รับ ค่าเช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่ม
บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้:- 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 2,107.19 66.67 2,235.70 55.78 2,186.94 47.76 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง 230.23 7.28 440.60 10.99 499.85 10.91 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้ 104.08 3.29 101.08 2.52 168.09 3.67 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 93.21 2.95 140.86 3.52 221.87 4.84 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 49.96 1.58 37.31 0.93 36.82 0.80 

สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 24.66 0.78 13.96 0.35 23.48 0.51 

อ่ืนๆ 28.12 0.89 7.98 0.20 37.25 0.80 

รวมรายได้จากการขาย 2,637.45 83.45 2,977.49 74.29 3,174.30 69.29 

รายได้จากการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 468.60 14.83 827.36 20.64 1,278.49 27.96 

รายได้จากการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 26.68 0.84 27.57 0.69 35.89 0.79 

รายได้จากการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า   144.55 3.61 15.86 0.35 

รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 5.70 0.18 7.38 0.18 10.71 0.24 

รวมรายได้จากการบริการตดิตัง้ 500.98 15.85 1,006.86 25.12 1,340.95 29.34 

รายได้คา่ติดต่อประสานงาน - - - - 34.70 0.83 

รายได้อ่ืน ๆ * 22.09 0.70 23.75 0.59 24.45 0.54 

รายได้รวม 3,160.52 100.00 4,008.10 100.00 4,574.40 100.00 

ปี 2556 – 2558  บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 3,161  ล้านบาท และ 4,008  ล้านบาท และ 4,574 ล้านบาท
ตามลําดบั โดยรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 69 – 84ของรายได้รวม สว่นรายได้ท่ีสําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตัง้ ซึง่มีสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 16 – 29  ของรายได้รวม  

  ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,574  ล้านบาทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 14.13  เม่ือเทียบปี 2557  โดย
แบง่เป็นรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดตัง้ 
ในสดัสว่นร้อยละ 69  และร้อยละ 29  ของรายได้รวม ตามลําดบั 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 

- รายได้จากการขาย 

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึง่ในปี 2556 
– 2558  บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 2,637   ล้านบาท 2,978  ล้านบาท และ 3,174 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 83 ร้อยละ74 และร้อยละ69 ของรายได้รวม ตามลําดบั  

รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2556 – 2558  สามารถแบง่ตามประเภทของสนิค้าหลกัๆ ได้ดงันี ้

รายได้จากการขาย  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า   2,107.19 79.89 2,235.70 75.09 2,186.94 68.90 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง   230.23 8.73 440.60 14.80 499.85 15.75 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการ

ติดตัง้ 
  104.08 3.95 101.08 3.39 168.09 5.30 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า   93.21 3.54 140.86 4.73 221.87 6.99 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนั

ไฟลาม 
  49.96 1.89 37.31 1.25 36.82 1.16 

สินค้าเทคโนโลยีและสารสนเทศ   24.66 0.93 13.96 0.47 23.48 0.74 

อ่ืนๆ   28.12 1.07 7.98 0.27 37.25 1.17 

รวมรายได้จากการขาย   2,637.45 100.00 2,977.49 100.00 3,174.30 100.00 

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2556– 2558  มีอตัราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7-13 ต่อปี โดยมีสาเหตมุาจาก
ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของหลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสว่าง มีสดัส่วนการขายประมาณร้อยละ  9-16 ของรายได้จากการขาย 
และมีอตัราเติบโตเฉลี่ยปี  2557  ประมาณร้อยละ  90  ปี 2558 , ประมาณร้อยละ 13  ต่อปี   สดัส่วนรายได้จากการขาย ปี 
2558  มีอตัราเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  สําหรับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าหลกัของบริษัทในปี 2558 
เน่ืองจากราคาทองแดงปรับลด ทําให้มลูคา่รวม ของยอดรายได้รวมลดลง  

ทัง้นี ้ปริมาณจําหนา่ยและยอดขายของสายไฟฟา้ในระหวา่งปี 2556  –2558  สรุปได้ดงันี ้ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร 

สายไฟฟา้ 2,107.19 68.06 2,235.70 85.00 2,186.94 92.00 
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บริษัทมีรายได้ จากการขายสายไฟฟ้าในปี 2557 จํานวน 2,236 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 
2556   เน่ืองจากบริษัทได้รับงานจากโครงการตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ เช่น โครงการรถไฟฟา้  โครงการหมู่บ้านจดัสรร ฯลฯ 

ปี 2558  บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟฟ้า  จํานวน 2,187  ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน   เน่ืองจากราคาจําหน่ายสายไฟฟ้า ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง ซึ่งเป็นต้นทนุท่ีสําคญัของสายไฟฟ้า 
โดยปรับลดลงเหลือประมาณ 32 บาทต่อเมตรในปี 2558  จากเฉลี่ยประมาณ 33 บาทต่อเมตรในปี 2557  คิดเป็นราคา
จําหนา่ยตอ่หนว่ยลดลงในอตัราประมาณร้อยละ 3 

สําหรับรายได้จากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ซึง่ได้แก่ หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า
และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลาม หม้อแปลง
ไฟฟ้า และอื่นๆ มีจํานวนรวมประมาณ530 ล้านบาท 742 ล้านบาท และ 987 ล้านบาท ในปี 2556– 2558ตามลําดบั คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 20-30   ของรายได้จากการขาย  โดยรายได้จากการหลอดไฟและอปุกรณ์ส่องสว่างมีอตัราการเติบโต
เฉลี่ยเพิ่มขึน้มาก เน่ืองจากบริษัทได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าเพิ่มในเขตภาคกลาง  และในปี 2558 บริษัท ได้
เพิ่มการจําหนา่ยสินค้าเก่ียวกบัเทคโนโลยี   ซึง่เป็นสดัสว่นรัอยละ 1 ของยอดขายรวม  

อนึ่ง รายได้จากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ของบริษัทมาจากการจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศทัง้หมด โดยจัดจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน มีจํานวนรวม
ประมาณ 3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายเพิ่มฐานลกูค้าไปยงัตา่งประเทศในแถบอาเซียน เพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ่ง
ทําการตลาดในภาคหน่วยงานราชการมากขึน้ โดยมอบหมายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ ดําเนินการในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ราชการ ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุกดงักล่าว บริษัทมีความมัน่ใจวา่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจดัหาลกูค้าด้วยการติดต่อโดยตรงกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ทัง้การเข้าพบโดยตรงและ/หรือ
การติดต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่านการแนะนําจาก
พนัธมิตรทางธรุกิจต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ลกูค้า และผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มี
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและประวตัิการชําระเงินของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือกําหนดและปรับปรุงนโยบายการกําหนด
วงเงินสินเช่ือ และระยะเวลาให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยทําให้บริษัทสามารถควบคุมวงเงินการขายให้แก่ลกูค้าแต่ละรายได้
อย่างรัดกมุมากยิ่งขึน้ 

 

- รายได้จากการบริการตดิตัง้ 

ธุรกิจการให้บริการติดตัง้ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา 
และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance 
Services) และ (2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม (Fire Protection System)  (3)ธุรกิจ
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การให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า (บริษัทย่อย)  โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการติดตัง้เป็นจํานวน 501 ล้านบาท  1,007  
ล้านบาท  และ 1,341 ล้านบาท ในปี 2556 – 2558  ตามลําดบัหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16  ร้อยละ 25 และร้อยละ 29 
ตามลําดบั  ซึ่งคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย ประมาณร้อย  67 ต่อปี  ทัง้นี ้อตัราเติบโตดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของ
ธุรกิจการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึง่มีสดัส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 – 95  ของรายได้จากการ
บริการติดตัง้รวม เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการขยายเสา
โทรคมนาคมและการติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือรองรับเครือขา่ย 4G ของผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี   
สําหรับปี 2558  บริษัทมีรายได้จากการบริการติดตัง้เป็นจํานวน 1,341  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผ่านมา เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเพ่ิมขึน้ประมาณ 451 ล้านบาท เน่ืองมาจากในปี 
2558   ได้รวมรายได้ของบริษัทย่อย นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั รวมทัง้บริษัทมีสญัญาก่อสร้างเสาใหม่
กบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรทซึง่มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี   รายได้งานติดตัง้โทรคมนาคมเป็นงาน 4G 
ของผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (ต่อเน่ืองมาจากปี 2557)ทัง้นี ้รายได้จากการบริการติดตัง้ในปี 2556 
– 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ปี 2556 – 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม เป็นจํานวน 469 ล้านบาท 827 ล้าน
บาท  ตามลําดบั เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 77และสําหรับปี 2558 รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม เป็น
จํานวน 1,278  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 55 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศทัง้หมด ซึ่งได้แก่ 
เจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคม และผู้ รับเหมารายใหญ่ซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง โดย ณ 
สิน้ปี 2558 บริษัทมีสญัญางานให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึง่มีมลูค่ารวมประมาณ 3,928 ล้านบาท และมีรายได้จาก
การให้บริการท่ีรับรู้จนถึงวนัสิน้งวด ตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไป เป็นจํานวน 3,718  ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 
2558 เป็นจํานวน 1,279 ล้านบาท ทัง้นี ้รูปแบบของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานี

รายได้จากการบริการตดิตัง้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 468.60 93.54 827.36 82.17 1,278.49 95.34 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟ

ลาม 
26.68 5.33 27.57 2.74 35.89 2.68 

รายได้จากการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ - - 144.55 14.36 15.86 1.18 

รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 5.70 1.14 7.38 0.73 10.71 0.80 

รวมรายได้จากการบริการตดิตัง้ 500.98 100.00 1,006.86 100.00 1,340.95 100.00 
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ฐาน (New Site) การติดตัง้อปุกรณ์เสริม (Upgrade)และงานติดตัง้อปุกรณ์ภายในอาคาร (Inbuilding Coverage)  โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556-2558  มลูค่างานของ New Site มีจํานวน 1,259 ล้านบาท 2,297 ล้านบาท และ 3,068 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 77  ร้อยละ 80 และร้อยละ 78  ของมลูค่าโครงการทัง้หมด ตามลําดบั ซึ่งสามารถแบง่รายได้การ
ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามรูปแบบของการให้บริการได้ดงันี ้

หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2557 ปี 2558 

  รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

มูลค่า

โครงการ 

รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

 มูลค่า

โครงการ 

รายได้ที่รับรู้

สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 

2557 

รายได้ที่

รับรู้ใน

ระหว่างปี 

2557 

รวม

รายได้ที่

รับรู้  

รายได้ที่รับรู้

สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 

2558 

รายได้ที่

รับรู้ในงวด 

ปี2558 

รวม

รายได้ที่

รับรู้ 

New Site 2,296.95 1,214.53 683.45 1,897.98 3,068.11 1,897.98 1,015.44 2,913.42 

Upgrade 409.92 233.11 135.43 368.54 600.02 368.54 197.58 566.12 

IBC - - - - 47.57 - 37.52 37.52 

งานอ่ืนๆ * 152.86 129.51 8.49 138.00 212.61 138.00 27.96 165.96 

รวม 2,859.73 1,577.15 827.37 2,404.52 3,928.31 2,404.52 1,278.50 2,683.02 

หมายเหต:ุ * งานอื่นๆ ได้แก ่งานติดตัง้ New Site พร้อม Upgrade และงานตดิตัง้พิเศษ 

สําหรับรายได้จากการติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม มีจํานวน 27 ล้านบาท 28 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ในปี 2556– 
2558 ตามลําดบั โดยบริษัทให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามให้แก่ลกูค้า ด้วยการติดตัง้วสัดุ
และอปุกรณ์ป้องกนัไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่
สามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชัว่โมง ทัง้นี ้ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการ
สว่นใหญ่ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสําคญัของการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามมากขึน้ เน่ืองจากสามารถชว่ยชะลอการเผา
ไหม้และการเกิดควนัไฟ ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยัได้   

 รายได้จากการบริการอ่ืนๆ ในปี 2556- 2558 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way  ซึง่เป็นโครงการลงทุน 
ติดตัง้  และบํา รุง รักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และรายได้บริการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเป็น

รายได้งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  มลูค่าโครงการทัง้สิน้ 158 ล้านบาท  โดย
บริษัทรับรู้รายได้ตามสดัสว่นงานท่ีทําเสร็จในปี 2557   เป็นจํานวน 145 ล้านบาท    และรับรู้สว่นท่ีเหลือ 13  ล้านบาทและมี
งานเพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาทในปี  2558  
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- รายได้ค่านายหน้า 

รายได้ค่านายหน้า เป็นรายได้ท่ีเกิดจากบริษัทยอ่ย ในการรับดําเนินการเก่ียวกบัติดต่อส่ือสาร จํานวน  35 ล้าน 
บาทคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม 
 

- รายได้อ่ืนๆ 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริม
การตลาดของผู้ผลติสนิค้า ดอกเบีย้รับ คา่เช่า กําไรจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น โดยในปี 
2556 - 2558 บริษัทมีรายได้อ่ืนประมาณ 22 ล้านบาท 24 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม 

 รายละเอียดของรายได้อ่ืนๆ ของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีรายละเอียดดงันี 
 

หมายเหต:ุ * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน เงินรับคืนค่าเครมประกนัภยั เงินรับคืนค่าภาษีต่างๆ และรายการ

ปรับปรุงตา่งๆ เป็นต้น  

 

 

 

รายได้อ่ืนๆ ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่นายหน้า 6.80 30.79 - - - - 

รายรับจากค่าสง่เสริมการตลาดของผู้ผลติ

สนิค้า 
- - 4.12 17.35 - - 

ดอกเบีย้รับ 6.58 29.78 8.62 36.30 9.86 40.33 

กําไรขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 1.07 4.85 0.53 2.23 3.90 15.95 

รายได้คา่ขนสง่ 2.31 10.46 3.08 12.97 - - 

หนีส้ญูรับคืน - - - - - - 

อื่นๆ * 5.33 24.12 7.40 31.15 10.69 43.72 

รายได้อ่ืน 22.09 100.00 23.75 100.00 24.45 100.00 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  

- ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทมาจากต้นทนุจากการซือ้สินค้ามาเพ่ือขายเป็นหลกั โดยทัว่ไป บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขาย
โดยบวกกําไรสว่นเพิ่ม (Margin) จากต้นทนุท่ีซือ้มา เพ่ือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าต่อไป โดยในปี 2556- 2558 บริษัทมีต้นทนุขาย
จํานวน 2,411ล้านบาท 2,700 ล้านบาท และ 2,880  ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก
ขาย คิดเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 91 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย ตามลําดบั  

ปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขาย 2,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยมีอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 91เพิ่มขึน้จากร้อยละ 89 
ปี 2555 เน่ืองจากราคาทองแดงลดลงสง่ผลทําให้ราคาขายลดลง ในขณะท่ีต้นทนุสินค้าไม่ได้ปรับลดลงตามเน่ืองจากบริษัท
บนัทกึต้นทนุตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี ้บริษัทไม่มีส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึง่ของบริษัท ปี 2556  ทํา
ให้ส่วนลดรับมีจํานวนลดลงจาก 59 ล้านบาท ปี 2555 เหลือ 15 ล้านบาท ปี 2556 อีกทัง้บริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลด
ราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท ปี 2556  

ปี 2557  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,700 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 12  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีสูงขึน้  โดยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  
และบริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลดราคาทนุของสินค้าเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท ใน
ปี 2557   

ปี 2558  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,880 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีสูงขึน้  โดยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  
และบริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลดราคาทนุของสินค้าเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 29 ล้านบาท ใน
ปี 2557   

- ต้นทุนบริการตดิตัง้  

ต้นทุนการให้บริการเป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการให้บริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกันไฟลาม 
และอื่นๆ โดยในปี 2556 - 2558 ต้นทนุบริการติดตัง้มีจํานวนประมาณ 332 ล้านบาท 695 ล้านบาท และ 908ล้านบาท 
ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 66  ร้อยละ 69  และร้อยละ 68  ของรายได้จากการบริการติดตัง้ ตามลําดบั ทัง้นี ้
ต้นทนุบริการติดตัง้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่าสินค้าท่ีใช้ในการติดตัง้ เช่น เสาโทรคมนาคม อปุกรณ์
ต่างๆ ของงานโทรคมนาคม อปุกรณ์ต่างๆ ของงานปอ้งกนัไฟลาม อปุกรณ์ต่างๆของงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่รวมเป็น
สดัส่วนเฉล่ียในปี 2557- 2558 ประมาณร้อยละ 86  ร้อยละ 80  และร้อยละ 87  ของต้นทุนบริการติดตัง้ ตามลําดบั อนึ่ง 
ต้นทนุบริการติดตัง้มาจากการให้บริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 บริษัทมี
ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้จนถึงวนัสิน้งวดเป็นจํานวน 1,092  ล้านบาท 1,653 ล้านบาท และ 2,514   ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ต้นทุนบริการตดิตัง้งานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/56  ณ 31/12/57 ณ 31/12/58 

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้    

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้จนถงึวนัต้นงวด (ล้านบาท) 790.33 1099.28 1,652.82 

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด (ล้านบาท) 308.95 553.54 861.58 

รวมต้นทนุบริการที่รับรู้จนถงึวนัสิน้งวด (ล้านบาท) 1,099.28 1,652.82 2,514.40 

อนึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  บริษัทได้ประมาณการต้นทนุบริการสําหรับโครงการโทรคมนาคมทัง้หมด
เป็นจํานวน 1,139 ล้านบาท 1,970 ล้านบาท และ 2,806 ล้านบาท  โดยได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมท่ีมีการ

ดําเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไปเป็นจํานวน 1,099 ล้านบาท 1,653 ล้านบาท และ 2,515 ล้านบาท แบง่เป็นต้นทนุ
บริการงานโทรคมนาคมยกมา 790 ล้านบาท 1,099 ล้านบาทและ 1,653 ล้านบาท และต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้ใน
ระหว่างปี 2556 – 2558  จํานวน 309 ล้านบาท 554 ล้านบาทและ 862 ล้านบาท ทัง้นี ้ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจาก
การติดตัง้งานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของประมาณการต้นทุนบริการโครงการ
โทรคมนาคมทัง้หมด   

 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
โดยท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกับรายได้รวม โดยมีสดัส่วนรวมกนั
ประมาณร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมในปี 2556-2557 และร้อยละ 10 ในปี 2558 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะมี
สดัส่วนค่อนข้างคงท่ี คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม สําหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกนั โดยสามารถสรุปและ
วิเคราะห์คา่ใช้จ่ายในแต่ละประเภทในช่วงท่ีผา่นมาได้ดงันี ้ 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จา่ยในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าขนสง่ และค่าใช้จ่ายสง่เสริมการ
ขายเป็นหลกั โดยในปี 2556– 2558  มีจํานวนรวมประมาณ 74 ล้านบาท 86 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2 – 3 ของรายได้รวม   ซึง่คา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 - 2558  มีจํานวน 186 ล้านบาท 223 ล้านบาท และ 332 ล้านบาท ตามลําดบั 
หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 6-8  ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเป็นหลกั ซึง่คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 53 – 64 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีสําคญัอ่ืนๆ ประกอบด้วยค่าเสื่อม
ราคาของยานพาหนะและอปุกรณ์สํานกังาน คา่เชา่จ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน และค่าเช่าสํานกังานและโกดงั  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2556 มีจํานวน 186 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1 เม่ือ
เทียบกบัปี 2555 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2557 มีจํานวน 223 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 37 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 
2556  เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเป็นหลัก  โดยบริษัทมีการเพิ่มจํานวนพนักงานและจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2558 มีจํานวน 332 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 109 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบั
ปี 2557 เน่ืองมาจากในปี 2558  บริษัทเพิ่มการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยี และพลงังาน  รวมถึงบริษัทย่อย  ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้จํานวน  58  ล้านบาท  และเม่ือต้นปี 2558 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทเก่ียวกับพลงังานแต่

เน่ืองจากติดปัญหาบางประการจึงต้องยกเลิกการลงทุน ทําให้เกิดผลขาดทุนจํานวน 2.4 ล้านบาท  และช่วงกลางปี 2558 
บริษัทได้ทําการย้ายสํานกังานและคลงัสินค้ามายงัท่ีทําการใหม่ ทําให้มีค่าขนย้ายและค่าบริการสํานกังานเพ่ิมขึน้ เป็นจํานวน 
3 ล้านบาท รวมทัง้มีการซือ้ทรัพย์สนิเก่ียวกบัเคร่ืองใช้สํานกังานใหม่ทัง้หมด  ทําให้มีคา่เส่ือมราคาเพิ่มในสว่นอาคารสํานกังาน 
คา่ตกแต่งสํานกังาน เคร่ืองใช้สํานกังาน  ฯลฯ จํานวน 8 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อยจํานวน 18  ล้าน
บาท   ทําให้คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2558 สงูกวา่ปีก่อน 

- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน โดยในปี 2556 – 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่าย
ทางการเงินจํานวน 21 ล้านบาท 6 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราดอกเบีย้จ่ายเฉล่ียอยู่ระหว่างประมาณ
ร้อยละ 5 - 8 ตอ่ปี  

อนึง่ ระหวา่งปี 2556 บริษัทใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน  459 ล้านบาท เป็นทนุหมนุเวียนของบริษัท  จนกระทัง่วนัท่ี  4 
กนัยายน 2556 บริษัท ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมกบัดําเนินการขายหุ้นของบริษัท และได้นําเงินจากการขายหุ้น
ในบริษัทมาชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้หมด ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในปี 2556 เป็นดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในช่วงเวลาก่อนท่ี
บริษัทจะดําเนินการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ และในระหว่างปีบริษัทได้มีการกู้ เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน
ประมาณ 118 ล้านบาท เพ่ือใช้ซือ้ท่ีดินสําหรับใช้ก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่  ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงิน
กู้ ยืมระยะยาวได้บนัทกึเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  

ปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการใช้วงเงินระยะสัน้  ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้เกิดจากวงเงินระยะยาวท่ีกู้ ไว้ในการซือ้ท่ีดินและ
ก่อสร้างอาคารสํานกังานท่ีจงัหวดัชลบรีุ  

ปี 2558  บริษัทมีการใช้วงเงินระยะสัน้ จํานวน 100 ล้านบาท  รวมทัง้มีดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีใช้ในการก่อสร้าง
อาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ เน่ืองจากอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแล้วเสร็จทําให้ดอกเบีย้ทิ่เกิดขึน้ต้องถือเป็น
คา่ใช้จา่ยทางการเงินในปีปัจจบุนั 
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กาํไร 

ปี 2556 – 2558  บริษัทมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และธุรกิจการ
ให้บริการติดตัง้ เป็นจํานวน 396  ล้านบาท 590 ล้านบาท และ 728 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณ
ร้อยละ 13  ร้อยละ 15 และร้อยละ 16  ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้:- 

-กาํไรขัน้ต้น – ธุรกจิจาํหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 227 ล้านบาท 277 ล้านบาท และ 
295  ล้านบาท ในปี 2556 – 2558 ตามลําดบั       โดยคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณ ร้อยละ 9  ของรายได้จากการขาย    

- กาํไรขัน้ต้น – ธุรกจิบริการติดตัง้ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการติดตัง้ ประมาณ 169 ล้านบาท และ312  ล้านบาท        ในปี 
2556– 2557  โดยคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 34   และ   ร้อยละ 31  ของรายได้จากบริการติดตัง้ ตามลําดบั ซึง่
จํานวนกําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ ดงักล่าวมาจาก  ลกัษณะงานในปี 2557  ส่วนใหญ่เป็นงานติดตัง้สถานีฐาน (New Site) ทําให้
อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2557  ต่ํากวา่อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2556 

ปี 2558 บริษัทมีกําไรขัน้ต้นประมาณ 433 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตัง้ หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อย
ละ 32  ซึง่อตัรากําไรขัน้ต้น ใกล้เคียงกบัปีก่อน เน่ืองจากงานสว่นใหญ่เป็นงานติดตัง้สถานีฐาน(New site) 

- กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2556 – 2558  จํานวน 110 ล้านบาท 235  ล้านบาท และ 268  ล้านบาท และคิดเป็นอตัรา
กําไรสทุธิประมาณร้อยละ3 ร้อยละ 6 และร้อยละ 6 ตามลําดบั  

ปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 137 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 27 ล้านบาท 
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลประมาณ 24 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 4 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อย
ละ 20 ของกําไรก่อนภาษี ซึง่เป็นอตัราใกล้เคียงกบัอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วย
การลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัท่ี (530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2556 - 2557 
เหลือร้อยละ 20 ตอ่ปี จากอตัราปกติร้อยละ 30 

ปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 299 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 64 ล้านบาท  
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี  55  ล้านบาท  และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 9 ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 21 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซึง่มีอตัราสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไม่มากเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 
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ปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 343 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ  75  ล้านบาท 
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 69 ล้านบาท  และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 6  ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 22 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซึง่มีอตัราสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไม่มากเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ปี 2556- 2558 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 15  ร้อยละ 21 และร้อยละ 19 ตามลําดบั ซึง่เพิ่ม
สงูขึน้ตามกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ในแต่ละปี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ในระหว่างปี 2556 - 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนประมาณ 106 ล้านบาท 214 ล้านบาท และ 222 ล้านบาท ตามลําดบั และได้มีการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 98 ล้านบาท 123  ล้านบาท และ 224 ล้านบาท

ตามลําดบั คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 89 ร้อยละ 71 และร้อยละ 101 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลประจําปี 2555 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 40 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

0.28 11.20 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 – สทุธิภายหลงั

จากหักเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดให้แกผู่้ ถือหุ้น จํานวน 40 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท * 

2.80 112.00 

รวมเงินปันผลประจําปี 2555 3.08 123.20 

เงินปันผลประจําปี 2556 ประกอบด้วย   

เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 

700 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

0.06 42.00 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2556 – สทุธิภายหลงั

จากหักเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดให้แกผู่้ ถือ 

0.08 56.00 

รวมเงินปันผลประจําปี 2556 0.14 98.00 
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เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลประจําปี 2557 ประกอบด้วย   

เงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้ นจํานวน 

700 ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

 

0.06 

 

42.00 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2557 – สุทธิภายหลงั

จากหกั เงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายหุ้นปันผล (ในอตัรา 

5 หุ้นเดิมตอ่ 

1 หุ้นปันผล) 

 

 

0.10 

 

 - เงินสดปันผล 0.011.20  

                          รวม 0.112 80.70 

รวมเงินปันผลประจําปี 2557 0.1112 122.70 

เงนิปันผลประจาํปี 2558 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 

1,050 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

0.10 106 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 –สทุธิภายหลงั

ภายหลงัจากหกัเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็น

เงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น* 

0.10 111 

เงนิปันผลประจาํปี 2558  0.20 217 

หมายเหต ุ: *สําหรับการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลงัปี 2558 นัน้จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 นอกจากนีจํ้านวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ิมขึน้หากมีผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซือ้
หุ้นสามญัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัก่อนปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจํานวนรวมของเงินปันผลจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซือ้หุ้นสามญัครบเต็มจํานวน จะทําให้จํานวนรวมของเงินปันผลปี 2558 จะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 
224 ล้านบาท  

สําหรับในอนาคต บริษัทจะยงัคงดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได้ระบใุนส่วนท่ี 2 ข้อ 8 โครงสร้าง
เงินทนุ หวัข้อ 8.3 นโยบายการจา่ยเงินปันผล อยา่งเคร่งครัด 

 

 


