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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน            
ตำมรำยงำนลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2560 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย กำรรวมธุรกิจ ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่ำสุทธิที่คำด
ว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ  กำรรับรู้รำยได้ และเรื่องอื่น  

 
ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน            
ตำมรำยงำนลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
ของสินค้ำคงเหลือ  และ กำรรับรู้รำยได้  

 
ส ำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดี่ยวกันของบริษทั
และบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมรำยงำนลง
วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 

และได้เพิ่มเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะได้รับของ
สินค้ำคงเหลือ กำรรับรู้รำยได้   และข้อมูลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560-2561 ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5874 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมำจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตมำเพื่อจัด
จ ำหน่ำย ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ แต่ต้องอำศัยเงินทุน
หมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซื้อสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึ่งจะต้องมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยควำมส ำเร็จในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และกำรเรียกเก็บเงิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผู้ผลิตช้ันน ำระดับสำกล เช่น ตรำสินค้ำ Phelps Dodge, ตรำสินค้ำ 3M และตรำ
สินค้ำ Philips เป็นต้น ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรตั้งก ำไรขั้นต้นอยู่ใน
เกณฑ์ไม่สูงมำกนัก เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจ ำหน่ำยประเภทอื่น ๆ โดยจะมุ่งเน้นกำรขำยในปริมำณมำกเพื่อเพิ่มจ ำนวนก ำไรสุทธิ 
ทั้งนี้ ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรขยำยตัวตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 
และธุรกิจก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ เป็นส ำคัญ 

นอกจำกนี้ บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม และกำร
ให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็น             
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนประเภท สัดส่วน รูปแบบ 
ขนำดควำมสูง และน้ ำหนักของเสำโทรคมนำคม รวมทั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ท้ังนี้ รูปแบบของกำรให้บริกำร ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนติดตั้งสถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรับกำรขยำยพื้นที่กำร
ให้บริกำรของเครือข่ำยสัญญำณ และกำรติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่เดิ ม 
(Upgrade) กำรติดตั้งอุปกรณ์ภำยในอำคำร ( Inbuillding Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยหรือผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น หรือรับงำนจำกผู้รับเหมำที่รับจำกงำนมำจำกเจ้ำของโครงข่ำย เช่น 
Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงำนจะมีลักษณะเป็นโครงกำร ประกอบด้วยพื้นท่ีติดตั้ง (Site) หลำยแห่งในแต่ละโครงกำร 
ซึ่งโดยทั่วไป งำนติดตั้งสถำนีฐำนจะใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรติดตั้งโดยเฉลี่ยประมำณ 45 – 60 วันต่อพื้นที่ติดตั้ง ท้ังนี้ บริษัทจะมี
วิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมส ำหรับงำนที่ได้ส่งต่อให้แก่ผู้รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรเป็นอัตรำ
คงที่ต่อพื้นที่ติดตั้งตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึ่งมีปัจจัยพิจำรณำที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพื้นที่ติดตั้ง (ติดตั้งบนอำคำรหรือ
ตำมพื้นดิน) ระยะทำงของพื้นที่ติดตั้ง ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น ท้ังนี้ ธุรกิจ
ให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส ำคัญ 

นอกจำกนี้บริษัท และ บริษัทย่อยได้เพิ่มช่องทำงในกำรจัดหำรำยได้โดยเข้ำร่วมประมูลงำนของทำงรำชกำรเพิ่มมำกข้ึน
โดยงำนที่ประมูลจะเป็นงำนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบกำรติดต่อโทรคมนำคมซึ่งเป็นงำนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่แล้ว 

และเมื่อวันท่ี 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทนีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)จ ำกัด 
จ ำนวน 344 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงำนโทรคมนำคม  โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทนีออนเวิรคส์ คอมมู
นิเคชั่นส์(ประเทศไทย) จ ำกัด จะเป็น AIS และ True  ซึ่งท ำให้ธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลุมทุกเครือข่ำย 

ต่อมำเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำกพลังงำนน้ ำ ที่จัดตั้งขึ้นในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  จ ำนวน 
27.7 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน ร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม 
และเมื่อบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 เพื่อรักษำสัดส่วน
กำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นสำมัญในบริษัทน้ ำซ้อ 
ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด  จ ำนวน 14.6  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทน้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ท ำให้
สัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 38 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม 

ต่อมำเมื่อวันที่  20  ธันวำคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของ บรษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม  ซึ่งด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 176.4 ล้ำนบำท 
โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

อน่ึง งบกำรเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสัดส่วนท่ีมีอ ำนำจควบคุม 
โดยบริษัทมีส่วนร่วมในกำรควบคุมบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99 และบริษัท นีออน
เวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์(ประเทศไทย)จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนเงินลงทุนในบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด และเงิน
ลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและรับรู้ก ำไร/ขำดทุนจำก
กำรลงทุนในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2559 - 2561จะวิเครำะห์จำกงบ
กำรเงินรวม ซึ่งเป็นผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส ำคัญ  
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้รวม 
 รำยได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ เช่น 
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟลำม รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ติดตั้ง ประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม กำรให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำรให้บริกำรติดตั้งอื่น ๆ 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมี รำยได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้จัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยรับ  ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย์ และก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้ :- 
 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุม่บริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สำยไฟฟ้ำ 2,639.88 56.01 2,288.04    51.27 2,584.37 56.60 
หลอดไฟและอุปกรณส์่องแสงสว่ำง 441.60 9.37 431.56 9.67 131.85 2.89 
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง 132.70 2.82 114.63 2.57 84.15 1.84 
อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 270.86 5.75 373.49 8.37 325.41 7.13 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม 40.98 0.87 40.62 0.91 32.19 0.71 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 25.76 0.55 13.90 0.31 19.79 0.43 
อื่น ๆ 16.74 0.36 8.27 0.19 34.38 0.75 
รวมรายได้จากการขาย 3,568.52 75.72 3,270.51 73.29 3,212.14 70.35 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 1,050.18 22.28 1,114.71 24.98 986.91 21.62 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 43.62 0.93 35.31 0.79 37.60 0.82 
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งอ่ืน ๆ 31.60 0.67 18.45 0.41 293.47 6.43 
รวมรายได้จากการบริการติดต้ัง 1,125.40 23.88 1,168.47 26.18 1,317.98 28.87 
รำยได้อื่น ๆ * 19.14 0.41 23.51 0.53 35.52 0.78 

รายได้รวม 4,713.06 100.00 4,462.49 100.00 4,565.64 100.00 
 
ปี 2559 – 2561  บริษัทมีรำยได้รวม 4,713  ล้ำนบำท และ 4,462 ล้ำนบำท และ 4,566 ล้ำนบำทตำมล ำดับโดยรำยได้

หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 69-76 
ของรำยได้รวม ส่วนรำยได้ที่ส ำคัญรองลงมำ ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 24-29 ของรำยได้รวม  

ปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,462 ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 5 เมื่อเทียบปี 2559 รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 8 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3 และ
สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นร้อยละ 73 และร้อยละ 26 ของรำยได้รวม 

ปี 2561 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,566 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 2 เมื่อเทียบปี 2560 รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 2 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 29 ของรำยได้รวม 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 
- รายได้จากการขาย 

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งในปี 2559 – 
2561  บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 3,569 ล้ำนบำท และ 3,271 ล้ำนบำท และ 3,212 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ   หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 73 และร้อยละ 70  ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ  

รำยได้จำกกำรขำยในระหว่ำงปี 2559 – 2561  สำมำรถแบ่งตำมประเภทของสินค้ำหลักๆ ได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สำยไฟฟ้ำ 2,639.88 73.98 2,288.04 69.96 2,584.37 80.46 

หลอดไฟและอุปกรณส์่องแสงสว่ำง 441.60 12.37 431.56 13.20 131.85 4.10 
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง 132.70 3.72 114.63 3.50 84.15 2.62 
อุปกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 270.86 7.59 373.49 11.42 325.41 10.13 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม 40.98 1.15 40.62 1.24 32.19 1.00 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 25.76 0.72 13.90 0.43 19.79 0.62 
อื่น ๆ 16.74 0.47 8.27 0.25 34.38 1.07 
รวมรายได้จากการขาย 3,568.52 100.00 3,270.51 100.00 3,212.14 100.00 

รำยได้จำกกำรขำยปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559   ลดลง 298 ล้ำนบำท มำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ และหลอดไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ส่องสว่ำงลดลง เป็นจ ำนวน 362 ล้ำนบำทเนื่องจำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคลดลง แต่ยอดขำยอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 103 ล้ำนบำท มำจำกกำรขำยสินค้ำให้โครงกำรบ้ำนจัดสรร คอนโดมิเนียม   

รำยได้จำกกำรขำยปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ลดลง 58 ล้ำนบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2 บริษัทฯ ได้มีกำรยกเลิกกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยขำยปลีกสินค้ำฟิลิปส์ ท ำให้ยอดขำยหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง ลดลง 300 ล้ำนบำทและประกอบกับ
สภำพเศรษฐกิจ ท ำให้ยอดขำยท่อร้อยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบป้องกันไฟลำมลดลง 87 ล้ำนบำท   

สินค้ำหลักของบริษัท ได้แก่สำยไฟฟ้ำ มีสัดส่วนกำรขำยอยู่ที่ร้อยละ70-80% ของรำยได้จำกกำรขำย และปี 2561        
มียอดขำย จ ำนวน 2,584 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 296 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องมำจำกบริษัทฯ ได้รับงำน
โครงกำรใหญ่ๆ หลำยโครงกำร เช่น โครงกำรคอนโดมิเนียมและโครงกำรอำคำรต่ำง ๆ เช่น อำคำร รพ.วชิรพยำบำล,โครงกำร
โซลำร์เซล, โครงกำรหนุมำน เป็นต้น 

ส่วนกำรขำย หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่ำง ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้ำ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม หม้อแปลงไฟฟ้ำ และอื่นๆ มีจ ำนวนรวมประมำณ  929ล้ำนบำท และ 
982 ล้ำนบำท และ 627 ล้ำนบำท ในปี 2559– 2561 ตำมล ำดับ โดยจะเห็นว่ำในปี 2559 และ 2560 ยอดขำยหลอดไฟ และ
อุปกรณ์ส่องแสงสว่ำง ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 
แต่ในปี 2561 สินค้ำกลุ่มดังกล่ำวมียอดขำยลดลง เนื่องจำก สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนบริษัท 
ได้ยกเลิกกำรเป็นตัวแทนกำรขำยสินค้ำปลีก ของหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่ำง สินค้ำกลุ่มนี้มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 20-31 
ของรำยได้จำกกำรขำย  

 อนึ่ง รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ
ภำยในประเทศทั้งหมด โดยจัดจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน มีจ ำนวนรวมประมำณ 
3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยเพิ่มฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศในแถบอำเซียน เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะมุ่งท ำกำรตลำดใน
ภำคหน่วยงำนรำชกำรมำกขึ้น โดยมอบหมำยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนรำชกำร ด้วยนโยบำย
กำรตลำดเชิงรุกดังกล่ำว บริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรจัดหำลูกค้ำด้วยกำรติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ทั้งกำรเข้ำพบโดยตรงและ/หรือกำร
ติดต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสำร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะน ำจำกพันธมิตรทำง
ธุรกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ลูกค้ำ และผู้ผลิตสินค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรวิเครำะห์
ฐำนะกำรเงินและประวัติกำรช ำระเงินของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำหนดวงเงินสินเช่ือ และ
ระยะเวลำให้เครดิตแก่ลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยท ำให้บริษัทสำมำรถควบคุมวงเงินกำรขำยให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยได้อย่ำงรัดกุมมำกยิ่งขึ้น 
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- รายได้จากการบริการติดต้ัง 
ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้งของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบจัดหำ และ

รับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ (Maintenance Services) 
และ (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม (Fire Protection System)  (3) ธุรกิจกำรให้บริกำร
ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ  โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเป็นจ ำนวน 1,125 ล้ำนบำท   และ1,168 ล้ำนบำท และ 1,318  ล้ำน
บำท ในปี 2559 – 2561 ตำมล ำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 และร้อยละ 26และร้อยละ 29 ตำมล ำดับ อัตรำเติบโตดังกล่ำว
ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 93– 95 ของ
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งรวม เนื่องจำกอุตสำหกรรมโทรคมนำคมมีกำรเติบโตและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรขยำยเสำ
โทรคมนำคมและกำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับเครือข่ำย 4G ของผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ส ำหรับปี 2560 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 43 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องมำจำกรำยได้บริกำรติดตั้ง
ระบบโทรคมนำคมเพิ่มขึ้น และปี 2561 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 150 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
เนื่องมำจำกรำยได้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัท ได้ขยำยงำนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น โดยเข้ำไปประมูลงำนต่ำง  ๆ ของทำง
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ      

ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้งในปี 2559 – 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 
ปี 2559 – 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 1,050 ล้ำนบำทและ 1,109 

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขี้น 59 ล้ำนบำท คิดเป็นประมำณร้อยละ 6 และส ำหรับปี 2561รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบงำน
โทรคมนำคมเป็นจ ำนวน 987 ล้ำนบำท ลดลง 122 ล้ำนบำท คิดเป็นประมำณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่ำนมำ  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมมำจำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยในประเทศทั้งหมด ซึ่งได้แก่ เจ้ำของ
โครงข่ำยระบบโทรคมนำคม และผู้รับเหมำรำยใหญ่ซึ่งรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโทรคมนำคมโดยตรงโดย ณ สิ้นปี 2561 
บริษัทมีสัญญำงำนให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมที่ยังไม่แล้วเสร็จ มูลค่ำรวมประมำณ 2,621 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จที่รับรู้จนถึงวันสิ้นงวด ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป เป็นจ ำนวน 6,626 ล้ำนบำท โดยได้รับรู้เป็นรำยได้ใน
ระหว่ำงปี 2561 เป็นจ ำนวน 987 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รูปแบบของกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม ประกอบด้วยงำนก่อสร้ำง
สถำนีฐำน (New Site) กำรติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Upgrade)และงำนติดตั้งอุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuilding Coverage)โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559-2561  มูลค่ำงำนของ New Site มีจ ำนวน 4,038  ล้ำนบำท 4,910  ล้ำนบำท และ5,651 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 74 ร้อยละ 75 และร้อยละ 74 ของมูลค่ำโครงกำรทั้งหมด ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถแบ่งรำยได้กำร
ให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมตำมรูปแบบของกำรให้บริกำรได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการบริการติดต้ัง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 1,050.18 93.32 1,108.89 95.40 986.91 74.88 
รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม 43.62 3.88 35.31 3.02 37.60 2.85 
รำยได้จำกกำรติดตั้งอ่ืน ๆ 31.60 2.80 24.27 1.58 293.47 22.27 

รวมรายได้จากการบริการติดต้ัง 1,125.40 100.00 1,168.47 100.00 1,317.98 100.00 



 

100 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

            
           (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ปี 2560 ปี 2561 

  รายได้ที่รบัรู้ (> 95%)  รายได้ที่รบัรู้ (> 95%) 

 มูลค่า
โครงการ 
(ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ) 

รายได้ที่รบัรู้สะสม  
ณ วันที่  
1 ม.ค.  
2560 

รายได้ที่
รับรู้ใน
งวด 

ปี2560 

รวมรายได้
ที่รับรู้  

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2560 

มูลค่า
โครงการ 

(ซึ่งยังไม่แล้ว
เสร็จ) 

รายได้ที่รบัรู้
สะสม ณ วันที ่
 1 ม.ค. 2561 

รายได้ที่
รับรู้ในงวด 

ปี2561 

รวมรายได้ที่รับรู้  
ณ วันที่  

31 ธ.ค.2561 

New Site 5,238.57 4,037.67 871.98 4,909.65 1,863.29 4,909.65 740.91 5,650.56 

Upgrade 1,215.40 1,028.26 143.19 1,171.45 406.61 1,171.45 85.24 1,256.69 

IBC 296.09 228.04 24.39 252.43 94.21 252.43 17.55 269.98 

งำนอื่นๆ * 322.32 223.26 69.33 292.59 256.32 292.59 143.21 435.8 

รวม 7,072.38 5,517.23 1,108.89
 

6,626.12 2,620.43 6,626.12 986.91 7,613.03 

หมำยเหตุ: * งำนอ่ืนๆ ได้แก่ งำนติดตั้ง New Site พร้อม Upgrade และงำนติดตั้งพิเศษ 
ส ำหรับรำยได้จำกกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม มีจ ำนวน 44 ล้ำนบำท 35 ล้ำนบำท และ 38 ล้ำนบำท ในปี 2559– 

2561 ตำมล ำดับ โดยบริษัทให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรติดตั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟลำม ตำมช่องเปิดของท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเครื่องปรับอำกำศ ซึ่งสำมำรถ
ป้องกันผลกระทบจำกควำมร้อน เปลวไฟ และควันไฟ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ให้
ควำมสนใจและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมมำกข้ึน เนื่องจำกสำมำรถช่วยชะลอกำรเผำไหม้และกำรเกิด
ควันไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยได้   

 รำยได้จำกกำรติดตั้งอื่น ๆ ในปี 2559- 2561 มำจำกรำยได้จำกงำนโครงกำร Smart Way  ประมำณปีละ 4 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นโครงกำรลงทุน ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงำนของสถำบันวิศวกรรมพลังงำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกองพัฒนำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ส่วนที่เพิ่มมำในแต่ละปี จะเป็นงำนติดตั้งอื่น ซึ่ง
บริษัท และบริษัทย่อยได้ประมูลงำนหน่วยงำนรำชกำรท ำให้มีรำยได้งำนติดตั้งอื่น ๆ  ในปี2559 รับงำนระบบเครือข่ำยรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ จ ำนวน 17 ล้ำนบำท ในปี 2560 บริษัทย่อยมีรำยได้จำกโครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ(โครงกำรเน็ตประชำรัฐ 24,700 หมู่บ้ำน) และในปี 2561 บริษัทได้รับงำนปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำ 
ระบบ 22 เควี ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และ งำนพร้อมติดตั้งระบบ Video Conference ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 
- รายได้อื่นๆ 

รำยได้อื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ รำยได้ค่ำขนส่ง รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผู้ผลิตสินค้ำ ดอกเบี้ยรับ ค่ำเช่ำ ก ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยในปี 2559 – 2561 บริษัทมีรำยได้อื่นประมำณ19 ล้ำนบำท 
24 ล้ำนบำท และ 36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับรำยได้รวม 

 รำยละเอียดของรำยได้อื่น ๆ ของบริษัทในปี 2559 – 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 
หมำยเหตุ: * อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำ ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรำยกำรปรับปรุงต่ำง ๆ เป็นต้น  

รายได้อื่นๆ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยรับจำกค่ำส่งเสรมิกำรตลำดของผู้ผลติสินค้ำ 3.48 18.21 8.22 34.96 10.09 28.41 
ดอกเบี้ยรับ 7.87 41.14 6.72 28.57 9.19 25.88 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - - 3.51 14.92 4.72 13.29 

รำยได้ค่ำขนส่ง 2.29 11.95 2.63 11.21 2.37 6.68 

อื่น ๆ * 5.49 28.71 2.43 10.34 9.15 25.74 

รายได้อื่น 19.14 100.00 23.51 100.00 35.52 100.00 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการติดต้ัง  
- ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขำยของบริษัทมำจำกต้นทุนจำกกำรซื้อสินค้ำมำเพื่อขำยเป็นหลัก โดยทั่วไป บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยโดย
บวกก ำไรส่วนเพิ่ม (Margin) จำกต้นทุนที่ซื้อมำ เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำต่อไป โดยในปี 2559- 2561 บริษัทมีต้นทุนขำยจ ำนวน 
3,231 ล้ำนบำท 2,901 ล้ำนบำท และ2,930 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  คิดเป็นอัตรำส่วน ร้อยละ 89 - 91 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำร
ขำย ตำมล ำดับ  

ปี 2559  บริษัทมีต้นทุนขำย 3,231 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้น
ตำมรำยได้จำกกำรขำยที่สูงขึ้น  โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 91 และระหว่ำงปี บริษัทไม่มี
กำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเพิ่มขึ้นท ำให้ยอดกำรตั้งส ำรองเพื่อปรับลดรำคำ
ต้นทุนสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกับ 29 ล้ำนบำท 

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,901 ล้ำนบำท ลดลง ประมำณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรลดลงตำม
รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลง  โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 89 และบริษัทมีกำรตั้งส ำรองเพื่อ
ปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน 2 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดกำรตั้งส ำรองเพื่อ
ปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิ้นปี 2560 เท่ำกับ 31 ล้ำนบำท  

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขำย 2,930 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 91 และบริษัทมีกำรตั้งส ำรองเพื่อ
ปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง  0.64 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดกำรตั้ง
ส ำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิ้นปี 2561 เท่ำกับ 28 ล้ำนบำท  

 
- ต้นทุนบริการติดต้ัง  

ต้นทุนกำรให้บริกำรเป็นต้นทุนที่เกิดจำกกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกันไฟลำม และ
อื่นๆ โดยในปี 2559 - 2561 ต้นทุนบริกำรติดตั้งมีจ ำนวนประมำณ 798 ล้ำนบำท 853 ล้ำนบำท และ 958 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
หรือคิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 71 ร้อยละ 73 และร้อยละ 73 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ต้นทุนบริกำรติดตั้ง
ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ได้แก่ ค่ำแรง และค่ำสินค้ำที่ใช้ในกำรติดตั้ง เช่น เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำน
โทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำนป้องกันไฟลำม อุปกรณ์ต่ำง ๆของงำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น  อนึ่งต้นทุนบริกำรติดตั้งมำ
จำกกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคมเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - 2561 บริษัทมีต้นทุนบริกำรงำน
โทรคมนำคมที่รับรู้จนถึงวันสิ้นงวดเป็นจ ำนวน 3,231 ล้ำนบำท 4,036ล้ำนบำท และ4,710 ล้ำนบำท ตำมล ำดับซึ่งมีรำยละเอียด
ดังนี ้

 
ต้นทุนบริการติดต้ังงานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/59 ณ 31/12/60 ณ 31/12/61 
ต้นทุนบริกำรที่รบัรู้จนถึงวันต้นงวด (ล้ำนบำท) 2,514.40 3,230.62 4,035.76 
ต้นทุนบริกำรที่รบัรู้ในระหว่ำงงวด (ล้ำนบำท) 716.22 805.14 674.22 
รวมต้นทุนบริกำรที่รับรู้จนถึงวันสิน้งวด (ล้ำนบำท) 3,230.62 4,035.76 4,709.98 
 
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2561 บริษัทได้รับรู้ต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมที่มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จตั้งแต่

ร้อยละ 95 ขึ้นไปเป็นจ ำนวน 3,231 ล้ำนบำท 4,036 ล้ำนบำท และ 4,710 ล้ำนบำท แบ่งเป็นต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมยกมำ 
2,515 ล้ำนบำท 3,230 ล้ำนบำท และ 4,036 ล้ำนบำท และต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมที่รับรู้ในระหว่ำงปี 2559 – 2561 
จ ำนวน 716 ล้ำนบำท 805 ล้ำนบำท และ 674 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ต้นทุนบริกำรงำนโทรคมนำคมที่รับรู้ส่วนใหญ่มำจำกกำรติดตั้งงำน
ก่อสร้ำงสถำนีฐำน (New Site) เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 ของต้นทุนบริกำรที่รับรู้ในระหว่ำงงวด 
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ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน โดยที่

ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีสัดส่วนรวมกันประมำณร้อยละ 10เมื่อเทียบ
กับรำยได้รวม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละประเภทในช่วงที่ผ่ำนมำได้ดังนี้  
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชช่ัน ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
เป็นหลัก โดยในปี 2559– 2561 มีจ ำนวนรวมประมำณ 109 ล้ำนบำท 104 ล้ำนบำท และ 97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 2 ของรำยได้รวม ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจะผันแปรไปตำมยอดขำยซึ่งในปี 2561 ยอดขำยลดลง 58 ล้ำน
บำท ค่ำใช้จ่ำยขำยลดลง 7.32 ล้ำนบำท 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2559 - 2561 มีจ ำนวน 355 ล้ำนบำท 344 ล้ำนบำท และ 354 ล้ำนบำท ตำมล ำดับหรือคิด
เป็นประมำณ ร้อยละ 8 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 61 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ส ำคัญอื่น ๆ ประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ส ำนักงำน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน และค่ำเช่ำส ำนักงำนและโกดัง และค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2559  มีจ ำนวน 355 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 8 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ       
ปี 2558 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและค่ำเสื่อมรำคำอำคำรส ำนักงำน ค่ำตกแต่งอำคำร เครื่องใช้
ส ำนักงำน ฯลฯ  ซึ่งในปี 2559 ค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำเต็มปี เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2560 มีจ ำนวน 344 ล้ำนบำทลดลงจ ำนวน 11 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ         
ปี 2559 เนื่องมำจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำเครื่องใช้ส ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ และค่ำที่ปรึกษำ   

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2561 มีจ ำนวน 354 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ      
ปี 2560  เนื่องมำจำกกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน โดยในปี 2559 – 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินจ ำนวน 11 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท และ 8 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำดอกเบี้ยจ่ำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงประมำณร้อย
ละ 2-11 ต่อป ี 

ปี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจ ำนวน 7.6 ล้ำน
บำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซื้อที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำจ ำนวน 3.6 ล้ำนบำท 

ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจ ำนวน 7.2 ล้ำน
บำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงนิกู้ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซื้อที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ จ ำนวน 2.8 ล้ำนบำท 

ปี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจ ำนวน 6 ล้ำน
บำทและดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีใช้ในกำรซื้อที่ดินก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำจ ำนวน 2 ล้ำนบำท  

 
ก าไร 

ปี 2559 – 2561 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ และธุรกิจกำร
ให้บริกำรติดตั้ง เป็นจ ำนวน 665 ล้ำนบำท 685 ล้ำนบำท และ 642 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณ  ร้อย
ละ 14 ร้อยละ 15 และร้อยละ 14 ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ :- 
- ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 337 ล้ำนบำท 370 ล้ำนบำท         
และ 282 ล้ำนบำท ในปี 2559 – 2561 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณ ร้อยละ 11 ในปี 2560 และร้อยละ 9 ใน
ปี 2561 ก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำลดลงเนื่องจำกภำวะกำรณ์แข่งขันทำงกำรตลำดสูงมำก  
-  ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจบริการติดต้ัง 

บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้ง ประมำณ 328 ล้ำนบำท  315 ล้ำนบำท และ 360   ล้ำน
บำท ในปี 2559 -2561 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณรอ้ยละ 29 ในปี 2559 และร้อยละ 27 ในปี 2560 - 2561 
ของรำยได้จำกบริกำรติดตั้ง   
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-  ก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2559 – 2561 จ ำนวน 173 ล้ำนบำท 200 ล้ำนบำท และ 169 ล้ำนบำท และคิดเป็นอัตรำ      

ก ำไรสุทธิประมำณร้อยละ 4 ของรำยได้รวม และแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2561 เป็นจ ำนวน  170 ล้ำน
บำท 204 ล้ำนบำท และ 170 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ปี 2559 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 210 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 37 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 50 ล้ำนบำท และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 13 ล้ำนบำทโดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณร้อยละ 18 ของก ำไรก่อนภำษี 
ซึ่งมีอัตรำต่ ำกว่ำอัตรำที่ก ำหนดเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษีซึ่งบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 250 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 50 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 59 ล้ำนบำท  และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำรกลบั
รำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 9 ล้ำนบำทโดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณร้อยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษี  
ซึ่งมีอัตรำสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2561 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 213 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 44 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลประจ ำปี 51 ล้ำนบำท  และหักภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำรกลบั
รำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวประมำณ 7 ล้ำนบำท โดยจัดเป็นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 21 ของก ำไรก่อนภำษี  
ซึ่งมีอัตรำสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 - 2561 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมำณ ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 และร้อยละ10  ตำมล ำดับ บริษัทมี
นโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหัก
ส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมที่บริษัทก ำหนด (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) ในระหว่ำงปี 2559 - 2561 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็นจ ำนวนประมำณ 196 ล้ำนบำท 256 
ล้ำนบำท และ 171 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรดังกล่ำวให้แก่  ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 188 
ล้ำนบำท 212 ล้ำนบำทและ 141 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำเงินปันผลจ่ำยประมำณร้อยละ 96 ร้อยละ 83 และร้อยละ 83 
ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

เงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้น (บาท) 

เงินปันผลจ่ายทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.06 70 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหัก

เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แกผู่้ถือหุ้น* 
0.10 118 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2559  0.16 188 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.08 94 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหัก

เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แกผู่้ถือหุ้น* 
 

0.10 
 

118 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2560 0.18 212 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,175 ล้ำนหุ้น 0.06 70.5 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหัก

เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แกผู่้ถือหุ้น* 
 

0.06 
 

70.5 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2561 0.12 141 

หมำยเหตุ : ส ำหรับกำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2561 นั้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562   
 

ส ำหรับในอนำคต บริษัทจะยังคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่ได้ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 8 โครงสร้ำง
เงินทุน หัวข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559- 2561 มีจ ำนวนประมำณ 3,843 ล้ำนบำท 3,606 ล้ำนบำท       
และ 3,442  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ  47-51 
ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ส่วนสินทรัพย์ที่ส ำคัญรองลงมำ ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีสัดส่วนอยละ 17-18  และที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 11 และในปี 2561 มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 224 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
สินทรัพย์รวม 

ส ำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นประมำณ 380 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อย
ละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 544 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41 
และสินค้ำคงเหลือเพิ่มข้ึน 149 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 30 

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 237 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2559        
โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 195 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนลดลง 31 ล้ำนบำท 
สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 13 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 30 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 24 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 25.8 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 164  ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560       
โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 57 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนลดลง217 ล้ำนบำท 
สินค้ำคงเหลือลดลง 80 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 22 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง24 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 198 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะยำว 80 ล้ำนบำท เงินฝำกที่ติดภำระค้ ำประกัน 40 ล้ำนบำท 

 
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559–2561 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น รวมประมำณ 1,869 ล้ำนบำท 1,838 ล้ำนบำท 
และ 1,620  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณร้อยละ  49 ร้อยละ 51 และร้อยละ 47
ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ :- 
- ลูกหนี้การค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559–2561  บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิประมำณ 1,271 ล้ำนบำท 1,220 ล้ำนบำท และ 1,155
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณ ร้อยละ  33 ร้อยละ 34 และร้อยละ 34 ตำมล ำดับ โดย
ลูกหนี้กำรค้ำมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยสินค้ำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำและกำรพิจำรณำให้สินเช่ือ แก่
ลูกค้ำแต่ละรำยที่ชัดเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดับช้ันกำรให้สินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของลูกค้ำ
ย้อนหลัง และวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน และด้ำนธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรให้สินเช่ืออย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ย 
บริษัทให้ระยะเวลำช ำระค่ำสินค้ำแก่ลูกค้ำประมำณ 30-120 วัน โดยรำยละเอียดของอำยุลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 - 2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ :- 
ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า 
                                                                                                                                                    
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลูกหนี้ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ    714.00 53.48% 622.00 48.56% 574.00 47.01% 
ลูกหนี้เกินก ำหนดช ำระ       
  ไม่เกิน 3 เดือน 520.00 38.95% 530.00 41.37% 448.00 36.70% 
  3 -  6 เดือน 19.00 1.42% 30.00 2.34% 60.00 4.91% 
  6 -  12 เดือน 14.00 1.05% 26.00 2.03% 49.00 4.01% 
  เกิน 12 เดือนขึ้นไป 68.00 5.10% 73.00 5.70% 90.00 7.37% 
ลูกหนี้กำรค้ำรวม 1,335.00 100.00% 1,281.00 100.00% 1,221.00 100.00% 
หัก ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (64.00) (4.79)% (61.00) (4.76) % (66.00) (5.41)% 
ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ 1,271.00 95.21% 1,220.00 95.24% 1,155.00 94.59% 
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บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๆ ท้ังนี้ ในกำรวิเครำะห์อำยุของหนี้ท่ีคงค้ำง บริษัทมีนโยบำยที่จะตั้งส ำรอง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรำรอ้ยละ 50 ของมูลค่ำลูกหนี้ส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระ 6–12 เดือน และตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 100 
ของมูลค่ำลูกหนี้ส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 94 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระ ตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ประมำณร้อยละ 1 และอัตรำส่วนลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ 
และได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนี้
กำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 1,271 ล้ำนบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 92 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมำณ
ร้อยละ 2 และอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 6 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ และได้ตั้ง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ท ำให้คงเหลือลูกหนี้กำรค้ำ-
สุทธิ ประมำณ 1,220 ล้ำนบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 6 เดือน 
รวมเป็นร้อยละ 89  ของลูกหนี้กำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ประมำณร้อยละ 4 และอัตรำส่วนลูกหนี้ที่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป ประมำณร้อยละ 7 ของลูกหนี้กำรค้ำรวม ตำมล ำดับ 
และได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนี้กำรค้ำรวมท ำให้คงเหลือลูกหนี้
กำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 1,155 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ ผู้บริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และระบบกำรควบคุมและติดตำม
กำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ที่ก ำหนดขึ้นมีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำ
ปรับปรุงนโยบำยทำงด้ำนลูกหนี้ให้มีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ 

ปี 2559–2561 บริษัทมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินทำงด้ำนระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำของงำนขำยสินค้ำ 
ประมำณ 102 วัน 117 วัน และ 96 วัน ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ใกล้เคียงกับนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้กำรค้ำของ
บริษัท 
- ลูกหนี้อืน่ 

ลูกหนี้อ่ืนประกอบด้วย รำยได้ค้ำงรับงำนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ มูลค่ำงำนติดตั้งท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียก
เก็บ ลูกหนี้อื่น รำยได้ค้ำงรับอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ และเงินทดรองจ่ำย ซึ่งมีจ ำนวนรวมประมำณ 598 ล้ำนบำท 618 ล้ำนบำท 
และ 465 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559– 2561 ตำมล ำดับ โดยมีมูลค่ำงำนติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 88 ร้อยละ 95 และร้อยละ 92 ของมูลค่ำลูกหนี้อ่ืน    

มูลค่ำงำนติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เป็นรำยได้ค่ำบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมที่รับรู้ เป็นรำยได้แล้วตำมขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน แต่ยังไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำ ซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน ค่ำงำน
ผู้รับเหมำ ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น โดยมีจ ำนวน 522 ล้ำนบำท 586 ล้ำนบำท และ 428 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - 
2561 ตำมล ำดับ 

ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำงำนติดตั้งระบบโทรคมนำคมตำมสัญญำรวมเป็นจ ำนวน 5,994 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้ง
จนถึงวันสิ้นงวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 5,517 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ที่รับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกรำคม 2559 จ ำนวนรวม 4,467 
ล้ำนบำท และรำยได้ที่รับรู้ปี 2559 จ ำนวน 1,050 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำง แล้วเป็นจ ำนวน 
5,013 ล้ำนบำท คงเหลือมูลค่ำงำนติดตั้งท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 521 ล้ำนบำท  

                                (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ

ให้บริการติดตั้ง
ระบบ

โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการรวม 

รายได้ที่รบัรูต้ามขั้น
ความส าเร็จของงานใน
แต่ละพื้นที่ตดิตั้ง (> 

95%) 

รายได้ที่รบัรู้สะสม
จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 

59 

รายได้ที่รบัรู้
ในปี 2559 

จ านวนเงินที่เรียก
เก็บจากผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างานตดิตั้ง
ที่แล้วเสร็จแต่
ยังไม่เรียกเกบ็ 

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 
อื่น 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 
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ปี 2560  บริษัทมีมูลค่ำงำนติดตั้งระบบโทรคมนำคมตำมสัญญำรวมเป็นจ ำนวน 7,072 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้ง
จนถึงวันสิ้นงวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 6,626 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ที่รับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกรำคม 2560 จ ำนวนรวม 5,517 
ล้ำนบำท และรำยได้ที่รับรู้ปี 2560 จ ำนวน 1,109 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้วเป็นจ ำนวน 
6,066 ล้ำนบำท คงเหลือมูลค่ำงำนติดตั้งท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 586 ล้ำนบำท  

                                (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ

ติดต้ังระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ

รวม 

รายได้ที่รับรู้ตามขั้น
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพื้นที่ติดต้ัง 

(> 95%) 

รายได้ที่รับรู้
สะสมจนถึงวันที่ 

1 ม.ค. 60 

รายได้ที่รับรู้
ในปี 2560 

จ านวนเงินที่
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ติดต้ังท่ีแล้ว
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 
อื่น 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 

 
ปี 2561  บริษัทมีมูลค่ำงำนติดตั้งระบบโทรคมนำคมตำมสัญญำรวมเป็นจ ำนวน 7,871 ล้ำนบำท โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้ง

จนถึงวันสิ้นงวด คิดเป็นมูลค่ำรวม 7,613 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้ที่รับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกรำคม 2561 จ ำนวนรวม 6,626 
ล้ำนบำท และรำยได้ที่รับรู้ปี 2561 จ ำนวน 987 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยได้มีกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้วเป็นจ ำนวน 7,198 
ล้ำนบำท คงเหลือมูลค่ำงำนติดตั้งท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจ ำนวน 428 ล้ำนบำท  

                                (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ

ติดต้ังระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ

รวม 

รายได้ที่รับรู้ตามขั้น
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพื้นที่ติดต้ัง 

(> 95%) 

รายได้ที่รับรู้
สะสมจนถึงวันที่ 

1 ม.ค. 61 

รายได้ที่รับรู้
ในปี 2561 

จ านวนเงินที่
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ติดต้ังท่ีแล้ว
เสร็จแต่ยังไม่

เรียกเก็บ 
New Site 5,813.32 5,650.56 4,909.65 740.91 5,304.29 349.05 
Upgrade 1,270.39 1,256.69 1,171.45 85.24 1,244.72 20.68 
IBC 309.72 269.98 252.43 17.55 255.99 15.65 
อื่น ๆ 478.05 435.80 292.59 143.21 393.19 43.00 
รวม 7,871.48 7,613.03 6,626.12 986.91 7,198.19 428.38 

 
- สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบำยบันทึกมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตั้งด้วยรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน -ออกก่อน หรือ First in 
First out) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ ำกว่ำ และบันทึกมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบิ้ลด้วยรำคำ
ทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง หรือ Specific) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ ำกว่ำ  

ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำในงบก ำไรขำดทุนในกรณีที่รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือในงวด
บัญชีใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสถำนกำรณ์ที่ท ำให้กำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือให้ต่ ำ
กว่ำรำคำทุนหมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงที่ลดลง บริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนที่เคยรับรู้ในงวดบัญชีก่อนๆ ใน
งบก ำไรขำดทุนของงวดบัญชีนั้น ๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559–2561 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 649 ล้ำนบำท 662 ล้ำนบำท และ 582 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 17 ร้อยละ 18 และร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ ทั้งนี้ รำยละเอียด
ของสินค้ำคงเหลือของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559-2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ :- 
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ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ 
                                                                                                                      (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินค้ำส ำเร็จรูป 480.00 73.96% 461.00 69.64% 459 78.78% 
หัก  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
(29.00) (4.47%) (31.00) (4.68%) (28) (4.81%) 

สินค้ำส ำเร็จรูป – สุทธิ 451.00 69.50% 430.00 64.96% 431 74.06% 
งำนระหว่ำงติดตั้ง – งำนโทรคมนำคม 131.00 20.18% 92.00 13.90% 49 8.42% 
งำนระหว่ำงติดตั้ง – อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ลำมและอื่น ๆ 

67.00 10.32% 140.00 21.14% 102 17.52% 

สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 649.00 100.00% 662.00 100.00% 582.00 100% 
สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้ำส ำเร็จรูป โดยสินค้ำส ำเร็จรูป-สุทธิมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 74 ร้อยละ 

70 และร้อยละ 79 ในปี 2559-2561 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือทั้งหมด และส่วนที่เหลือเป็นงำนระหว่ำงติดตั้ง –งำนโทรคมนำคม 
และงำนระหว่ำงติดตั้ง – อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและงำนติดตั้งอื่น ๆ บริษัทได้มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบ
โทรคมนำคมในระยะแรกท่ี 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัทได้รับมอบหมำยเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึง
ได้บันทึกมูลค่ำงำนท่ียังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จเป็นงำนระหว่ำงติดตั้งอยู่ในบัญชีสินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีจ ำนวน 131 ล้ำนบำท 92 ล้ำน
บำท และ 49 ล้ำนบำท ในปี 2559 – ปี 2561 ตำมล ำดับ และคิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 20 ร้อยละ 14 และร้อยละ 8 ของ
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ส ำหรับช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมล ำดับ 

ในช่วงปี 2559 - 2561 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำโดยเฉลี่ยประมำณ 49 วัน 58 วัน และ 28 วัน ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วันของประมำณกำรยอดขำย เพื่อให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำขำยสินค้ำของบริษัทในปัจจุบัน 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูป โดยจะตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 25 ส ำหรับ
สำยไฟฟ้ำที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตั้งส ำรองในอัตรำร้อยละ 25–100 เพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำที่จัดเก็บ ส ำหรับสินค้ำประเภท
อื่นที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสินค้ำที่เสียหำย (Bad) ร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจำกสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัทส่วน
ใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเรื่องควำมล้ำสมัยและเสื่อมสภำพ ณ.สิ้นปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีส ำรองค่ำเผื่อกำร
ลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูปจ ำนวน  31 ล้ำนบำทและ 28 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของ
สินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลอืลดลง 3  ล้ำนบำทท ำให้ ณ สิ้นปี 2561 มีส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรปูเป็นจ ำนวน 28 ล้ำน
บำท 

 
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559-2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 440 ล้ำนบำท 410 ล้ำนบำท และ 
387 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อำคำร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 83 ร้อยละ 
86 และร้อยละ 89 ของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิทั้งหมด ตำมล ำดับ ส ำหรับสินทรัพย์อื่นที่มีสัดส่วน
รองลงมำ ได้แก่ ยำนพำหนะ  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 6 ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ปี 2559 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 440 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 34 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเสื่อม
รำคำประจ ำปี  

ปี 2560 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 409 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 30 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเสื่อม
รำคำประจ ำปี และมีกำรขำยทำวเฮำส์ 3 ช้ันพร้อมที่ดิน จ ำนวน 1 หลัง 

ปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 387 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 23 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเสื่อม
รำคำประจ ำปี    
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- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
ปี 2556 บริษัทได้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ซึ่งก ำหนดให้บริษัทระบุผลแตกตำ่ง

ช่ัวครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงเกณฑ์ทำงบัญชีและภำษีอำกร เพื่อรับรู้ผลกระทบทำงภำษี
เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
มีผลท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวนประมำณ 22 ล้ำนบำท 21 ล้ำนบำท และ 24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร* 47% 56% 43% 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ 5% 5% 5% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 1.29 1.20 1.30 

              หมำยเหตุ : * ค ำนวณจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ   
 
ปี 2559-2561 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำผลตอบแทน

จำกสินทรัพย์ถำวรประมำณ ร้อยละ 47 ร้อยละ 56 และร้อยละ 43 ตำมล ำดับ มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ประมำณร้อยละ 
5 และมีอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ 1.29 เท่ำ 1.20 เท่ำ และ 1.30 เท่ำ ตำมล ำดับ 

 
สภาพคล่อง 
                                                                                                                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (80.94) (111.39) 462.51 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (12.85) (27.60) (244.93) 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (160.14) (56.40) (274.26) 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (253.94) (195.39) (56.68) 

จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องกำรเพิ่มรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และกำรให้บริกำรติดตั้ง รวมทั้ง
จ่ำยผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบของสินค้ำคงเหลือ 
และลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งมีผลท ำให้ในแต่ละปี บริษัทมีกำรใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมลงทุนเป็นหลัก  

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 81 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 542 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 210 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น397 ล้ำนบำท 
สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 148 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 13 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรซื้อ
อุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 7 ล้ำนบำท จ่ำยช ำระเจ้ำหนี้ค่ำหุ้น 16.8 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็น
จ ำนวน 160 ล้ำนบำท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำย
ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 9 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ 83 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2559 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 188 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผล
แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 21.6 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2559  ลดลงประมำณ 
254 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2559 ประมำณ 458 ล้ำนบำท  

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 111 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 250 ล้ำนบำท   
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง 440 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มข้ึน 13 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรม
ลงทุนประมำณ 28 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 11 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทุนในบริษัท น้ ำซ้อ ไฮโดร
เพำเวอร์ จ ำกัด 28 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 56 ล้ำนบำท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 194 ล้ำนบำท ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 
11 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 212 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2560 ลดลงประมำณ 195 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2560 
ประมำณ 263 ล้ำนบำท  
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ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 463 ล้ำนบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 213ล้ำนบำท    
มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ๆ ลดลง 213 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ ลดลง 83 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระเพิ่มขึ้น 56 ล้ำน
บำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 10 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ  245 ล้ำน
บำท โดยใช้ไปในกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนประมำณ 5 ล้ำนบำท ให้บริษัทร่วมทุนกู้ยืม จ ำนวน 80 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทุนในบริษัท 
น้ ำซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด 29 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินลุนทุนใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 176 ล้ำนบำท  ทั้งนี้บริษัทได้
ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 274 ล้ำนบำท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง จ ำนวน 48 ล้ำนบำท ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว
จ ำนวน 85 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ  10 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 บริษัทได้
มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวน 188 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2561 ลดลง
ประมำณ 57 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2561 ประมำณ 206 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2559–2561 คิดเป็น 1.51 เท่ำ 1.56 เท่ำ และ 1.45 เท่ำ ตำมล ำดับ และ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 1.18 เท่ำ 1.18 เท่ำ และ 1.09 เท่ำ ตำมล ำดับ ซึ่งอัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ในระดับไม่สูงมำก
นัก เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินกู้ยืม
ระยะสั้นเป็นหลักเพื่อใช้ในกำรซื้อ และใช้จ่ำยในกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม และงำนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ  

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
- โครงสร้างเงินทุน 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559-2561 อยู่ในระดับ 1.22 เท่ำ 1.10 เท่ำและ 1.03 เท่ำ  
ซึ่งอัตรำส่วนหน้ีสินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

 
หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559– 2561 มีจ ำนวนประมำณ 2,114 ล้ำนบำท 1,890 ล้ำนบำท และ 
1,745 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งคิดรวมเป็นประมำณร้อย
ละ 84  ของหนี้สินทั้งหมดในปี 2561 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  มีจ ำนวนประมำณ 2,114 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,978 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวน
ประมำณ 1,615 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 152 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมำณ 136 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินรวม โดย
หนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 
73 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 35 ล้ำนบำท หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 12 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,786 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวน
ประมำณ 1,175 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 197 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมำณ 105 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินรวม โดย
หนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 
45 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 40 ล้ำนบำท หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนประมำณ 1,745 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน
ประมำณ 1,671 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญ คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวน
ประมำณ 1,165  ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 142 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมำณ 74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 ของหนี้สินรวม โดย
หนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 
17 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 44 ล้ำนบำท หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ-สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท  
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- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใช้แหล่งทุนจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งอำจท ำให้บริษัทประสบกับควำมเสี่ยงทำงด้ำน

สภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลักที่บริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเงินกู้ยืมระยะสั้น
ประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน ซึ่งสถำบันกำรเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมี
ควำมมั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแก่สถำบันกำรเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

หนี้สินในส่วนของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ :- 
 เงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินรวม 2,536 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 93  ล้ำนบำท   
 เงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงิน  Trade on Demand เป็นวงเงินคล้ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน        

แต่สำมำรถเบิกเงินจำกสถำบันกำรเงินตำมยอดลูกหนี้และ/หรือเจ้ำหนี้ที่ใช้อ้ำงอิง วงเงินรวม 2,443 ล้ำนบำท  
ณ.วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจ ำนวน 52 ล้ำนบำท 

 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับซื้อที่ดิน และก่อสร้ำงส ำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ที่อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วงเงินรวม 180 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินส ำหรับซื้อที่ดิน จ ำนวน 120 ล้ำนบำท และวงเงินส ำหรับก่อสร้ำง
ส ำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ จ ำนวน 60 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับซื้อท่ีดินแล้ว
จ ำนวน 118.40 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืมส ำหรับซื้อท่ีดินเป็นรำยเดือนรวมทั้งหมด 78 งวดๆ ละประมำณ 
0.83 ล้ำนบำท โดยช ำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2560  มียอดคงค้ำง
ประมำณ 73 ล้ำนบำท ปัจจุบันได้ปิดสัญญำก่อนก ำหนด ณ 31/8/61 

 เงินกูยืมระยะยำวส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวค้ ำประกัน โดยกำรจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้ำงบริษัทฯ จ ำนวน 56 ล้ำนบำท โดยก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืม ทุกสิ้นเดือน จ ำนวน 38 งวด โดยงวดที่1-20 งวด
ละ 2.4 ล้ำนบำท และ งวดที่ 21-38 งวดละ 0.83 ล้ำนบำท เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหำคม 2561 ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 มียอดค้ำงประมำณ 45 ล้ำนบำท 

 
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 

บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ำ และเช่ำซื้อยำนพำหนะ ส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน และ
คิดดอกเบี้ยในอัตรำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหว่ำงปี 2559-2561 

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559– 2561  บริษัทมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสญัญำ
เช่ำซื้อ เป็นจ ำนวน 24 ล้ำนบำท 22 ล้ำนบำท และ 21  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำช ำระเงินดังน้ี                                                                                                                  

              (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ 31/12/59 ณ 31/12/60  ณ 31/12/61 
 ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    1 

ปี 
1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินข้ันต่ ำที่ต้อง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 

9.95 13.72 23.67 7.47 14.06 21.53 7.44 13.64 21.08 

ดอกเบี้ยรอกำรตัดบญัช ี (1.09) (1.37) (2.47) (1.01) (1.25) (2.26) (1.05) (1.01) (2.06) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต่ ำ
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 

8.86 12.34 21.20 6.46 12.81 19.27 6.39 12.63 19.02 

 
- ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช าระ 

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนงำนติดตั้ง 798 ล้ำนบำท เป็นของงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 727 ล้ำนบำท เป็นงำนติดตั้งอื่น 71 
ล้ำนบำท ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนงำนติดตั้ง 853 ล้ำนบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 805 ล้ำนบำทเป็นงำนติดตั้งอื่น 
จ ำนวน 48 ล้ำนบำท และปี 2561 บริษัทมีต้นทุนงำนติดตั้ง 958 ล้ำนบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 674 ล้ำนบำทเป็นงำน
ติดตั้งอ่ืน จ ำนวน 284 ล้ำนบำท และต้นทุนบริกำรที่เกิดขึ้นจริงโดยบริษัทได้รับใบแจ้งหนี้ส ำหรับต้นทุนบริกำรในปี 2559  มีใบแจ้ง
หนี้ส ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 843 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 726 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น     
117 ล้ำนบำท ปี 2560 มีใบแจ้งหนี้ส ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 887 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคมจ ำนวน       
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720 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอ่ืน 167 ล้ำนบำท ปี 2561 มีใบแจ้งหนี้ส ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 750 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
งำนโทรคมนำคม จ ำนวน 688 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอ่ืน 62 ล้ำนบำท และปี 2559 งำนระหว่ำงท ำ 197 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
งำนโทรคมนำคม 131 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 66 ล้ำนบำท ปี 2560 มีงำนระหว่ำงท ำ 232 ล้ำนบำทประกอบด้วยงำน
โทรคมนำคม จ ำนวน 92 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 140 ล้ำนบำท ปี 2561 มีงำนระหว่ำงท ำ 151 ล้ำนบำทประกอบด้วยงำน
โทรคมนำคม จ ำนวน 49 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 102 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึ้นจำกบริษัทได้มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ติดตั้งระบบโทรคมนำคมในระยะแรกท่ี 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนท่ีบริษัทได้รับมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ยพร้อมติดตั้ง ดังนั้น งำน
โทรคมนำคมที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จตำมขั้นควำมส ำเร็จดังกล่ำว จะถูกบันทึกเป็นงำนระหว่ำงท ำในบัญชีสินค้ำคงเหลือแทน 
ด้วยเหตุนี้ งำนระหว่ำงท ำคงเหลือ เป็นต้นทุนท่ียังไม่ถูกเรียกช ำระในปี 2559 จ ำนวน 152 ล้ำนบำท ในปี 2560 จ ำนวน 197 ล้ำน
บำท และในปี 2561 จ ำนวน 142 ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ :-  

 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559–2561 มีจ ำนวนประมำณ 1,729 ล้ำนบำท 1,717 ล้ำนบำท และ 1,697 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นตำมผลประกอบกำรที่มีก ำไรสุทธิ 173 ล้ำนบำท 200 ล้ำนบำท และ 169 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,729 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
1,662 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนประมำณ 
40 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแปลงใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ ท ำให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 55 ล้ำนบำท โดยเงิน
ดังกล่ำวบริษัทรับมำเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ ำนวน 54 ล้ำนบำท 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้น จ ำนวน 82 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 173 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 188 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,717 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
1,654 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยจ ำนวน 63 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ   
12 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 200 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 212 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,697 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
1,635 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 62 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
20 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 169 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 141 ล้ำนบำท  

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

          ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee) มีรำยละเอียดดังนี้ :- 
 ปี 2559 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท และค่ำ

สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.86 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผู้สอบบัญชี 
 ปี 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน 1.77 ล้ำนบำท และค่ำ

สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผู้สอบบัญชี 
 ปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจ ำนวน  1.85  ล้ำนบำท และ

ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/59 ณ 31/12/60   ณ 31/12/61 
  ต้นทุนบริกำรที่รับรู้ในระหว่ำงงวด 797.58 852.66 958.40 
  ต้นทุนบริกำรที่เกิดขึ้นจริง (843.14) (886.84) (967.93) 
บวก งำนระหว่ำงท ำ – งำนโทรคมนำคม 130.99 91.94 49.05 
บวก งำนระหว่ำงท ำ 66.49 139.73 102.24 
ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช ำระ 151.92 197.49 141.76 



 

112 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ได้แก่  
 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 

สำยไฟฟ้ำจะมีต้นทุนหลักเป็นทองแดง ซึ่งรำคำทองแดงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก โดย
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำทองแดงจะส่งผลกระทบต่อรำคำซื้อหรือต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ รวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยหรือรำยได้ และอัตรำ
ก ำไรขั้นต้นของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงที่รำคำทองแดงปรับลดลง หำกบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำให้สอดคล้อง
ตำมรำคำต้นทุนสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  อำจจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขำยและมูลค่ำสินคำ้คงเหลอืของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัท
จึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองแดงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ
คำดกำรณ์ทิศทำงและแนวโน้มของรำคำทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริหำรปริมำณสินค้ำคงคลังของสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมควำม
เหมำะสม เนื่องจำกโดยทั่วไป เมื่อรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่งประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนที่
จะส่งผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยและต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ ด้วยวิธีกำรดังกล่ำวจะช่วยบริษัทในกำรลดผลกระทบจำกกำรผันผวน
ของรำคำทองแดงได้ระดับหนึ่ง  

 
 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

กำรให้บริกำรออกแบบ และติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมของบริษัท เป็นกำรให้บริกำรซึ่งมีลักษณะเป็นรำยโครงกำรที่มี
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสัญญำว่ำจ้ำงท ำงำนระยะยำว ดังนั้น ควำมต่อเนื่องในรำยได้ของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถใน
กำรได้รับเลือกเข้ำท ำงำนในแต่ละโครงกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมสม่ ำเสมอของรำยได้กำรให้บริกำรติดตั้งระบบ
โทรคมนำคมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี สำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้ภำยในระยะเวลำ
ก ำหนดทุกโครงกำร กอปรกับ ณ ปัจจุบัน ภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโน้มเติบโตจำกกำรเปิดประมลูใบอนุญำต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G รวมทั้งมีกำรปรับปรุงระบบส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรของบริษัทจึงเชื่อว่ำจะ
ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงน้ีไม่มำกนัก 

 
 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอ่ืน ๆ และกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม บริษัท
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซื้อสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึ่งจะต้องมีควำมหลำกหลำยและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งใช้ในขั้นตอนกำรเตรียมงำนโครงกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรด ำเนินงำนใน
โครงกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับช ำระเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้แหล่ง
เงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพื่อด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว ส่งผลให้มีอัตรำส่วนสภำพคล่องและ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2559-2561 ดังนี้ ปี 2559 ประมำณ 1.51 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ปี 2560 ประมำณ 1.56 เท่ำ 
และ 1.18 เท่ำ  และปี 2561 ประมำณ 1.45 เท่ำ และ 1.09 เท่ำ ตำมล ำดับ  
 




