
 

 

101 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายฝ่ายจัดการ 
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2561 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มูลค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  และ กำรรบัรูร้ำยได ้  

 
ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดี่ยวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2562 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื กำรรบัรูร้ำยได ้และขอ้มลูอื่น 

 
ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดี่ยวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28  กมุภำพนัธ ์2563 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื กำรรบัรูร้ำยได ้และขอ้มลูอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560-2562 ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5874 
บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

   
   



 

 

102 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วมำจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตมำ
เพื่อจัดจ ำหน่ำย ท ำใหไ้ม่จ ำเป็นตอ้งลงทุนในสินทรพัยถ์ำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ แต่ตอ้ง
อำศยัเงินทุนหมุนเวียนสงู ส ำหรบักำรสั่งซือ้สินคำ้และจัดเก็บสินคำ้เพื่อขำย ซึ่งจะตอ้งมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ดว้ยเหตนุี ้ปัจจยัควำมส ำเร็จในธุรกิจนีจ้ึงขึน้อยู่กบักลยทุธก์ำรตลำด กำรบริหำรจดักำรสนิคำ้คงคลงั 
และกำรเรยีกเก็บเงินอยำ่งมีประสทิธิภำพ บรษัิทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยผูผ้ลติชัน้น ำระดบัสำกล เช่น ตรำสนิคำ้ Phelps Dodge, 
ตรำสนิคำ้ 3M และตรำสนิคำ้ Philips เป็นตน้ ธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยสำยไฟฟำ้และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ 
มีกำรตัง้ก ำไรขัน้ตน้อยูใ่นเกณฑไ์มส่งูมำกนกั เช่นเดียวกบัธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยประเภทอื่น ๆ โดยจะมุง่เนน้กำรขำยในปรมิำณมำก
เพื่อเพิ่มจ ำนวนก ำไรสทุธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ มีกำรขยำยตวั
ตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นส ำคญั 

นอกจำกนี ้บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ ซึ่งประกอบดว้ยกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม และกำร
ใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณป์้องกันไฟลำมและอื่น ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็น           
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบ จดัหำ และรบัเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่สำมำรถปรบัเปลีย่นประเภท สดัสว่น รูปแบบ 
ขนำดควำมสงู และน ำ้หนกัของเสำโทรคมนำคม รวมทัง้อปุกรณร์ะบบโทรคมนำคมตำ่ง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ ทัง้นี ้รูปแบบของกำรใหบ้รกิำร ประกอบดว้ยกำรด ำเนินงำนติดตัง้สถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรบักำรขยำยพืน้ท่ี
กำรใหบ้ริกำรของเครือขำ่ยสญัญำณ และกำรติดตัง้อปุกรณเ์สริมเพื่อเพิ่มคณุสมบตัิและศกัยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่
เดิม (Upgrade) กำรติดตัง้อุปกรณภ์ำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรบังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำยหรือผูใ้หบ้ริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นตน้ หรือรบังำนจำกผูร้บัเหมำที่รบัจำกงำนมำจำกเจำ้ของโครงข่ำย 
เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นตน้ โดยงำนจะมีลกัษณะเป็นโครงกำร ประกอบดว้ยพืน้ที่ติดตัง้ (Site) หลำยแห่งในแต่ละ
โครงกำร ซึง่โดยทั่วไป งำนติดตัง้สถำนีฐำนจะใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรติดตัง้โดยเฉลีย่ประมำณ 45 – 60 วนัตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้
บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผูค้วบคุมส ำหรบังำนที่ไดส้่งต่อใหแ้ก่ผูร้บัเหมำช่วงเป็นผูด้  ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอตัรำ
คำ่บรกิำรเป็นอตัรำคงที่ตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึง่มีปัจจยัพิจำรณำที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ ภมูิศำสตร์ของพืน้ท่ีติดตัง้ 
(ติดตัง้บนอำคำรหรอืตำมพืน้ดิน) ระยะทำงของพืน้ท่ีติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตวัตำมกำรลงทุนของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งจะ
พิจำรณำลงทนุตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั 

นอกจำกนีบ้รษัิท และ บริษัทย่อยไดเ้พิ่มช่องทำงในกำรจดัหำรำยไดโ้ดยเขำ้รว่มประมลูงำนของทำงรำชกำรเพิ่มมำก
ขึน้โดยงำนท่ีประมลูจะเป็นงำนเก่ียวกบักำรตดิตัง้ระบบไฟฟำ้ ระบบคอมพิวเตอร ์อปุกรณส์ือ่สำร ระบบกำรติดตอ่โทรคมนำคม
รวมไปถึงธุรกิจกำรก่อสรำ้ง และพลงังำนทำงเลอืก ซึง่เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่บรษัิทด ำเนินกำรอยูแ่ลว้ 

และเมื่อวนัที่ 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทไดล้งทนุในหุน้สำมญัของบริษัทนีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส(์ประเทศไทย)
จ ำกดั จ ำนวน 344 ลำ้นบำท  ซึง่เป็นบรษัิทท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบังำนโทรคมนำคม  โดยกลุม่ลกูคำ้หลกัของบรษัิทนีออนเวิรคส ์
คอมมูนิเคชั่นส(์ประเทศไทย) จ ำกัด จะเป็น AIS และ True  ซึ่งท ำใหธุ้รกิจเก่ียวกับโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลุมทุก
เครอืขำ่ย 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯไดล้งทุนในหุน้สำมญับริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ จำกพลงังำนน ำ้ ที่จดัตัง้ขึน้ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว  
จ ำนวน 27.7 ลำ้นบำท โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุ รอ้ยละ 28 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ซึ่งถือ
เป็นบรษัิทรว่ม และเมื่อบรษัิท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิทฯไดล้งทนุเพิ่มเมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 
เพื่อรกัษำสดัส่วนกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษัทไดท้ ำกำรซือ้หุน้
สำมญัในบริษัทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด  จ ำนวน 14.6  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทน ำ้ซอ้ 
ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ท ำใหส้ดัสว่นกำรลงทนุเป็นรอ้ยละ 38 ซึง่ถือเป็นบรษัิทรว่ม 

ต่อมำเมื่อวนัที่  20  ธันวำคม 2561 บริษัทไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บรษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม  ซึ่งด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 176.4         
ลำ้นบำท โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 



 

 

103 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

อนึ่ง งบกำรเงินรวมของบริษัทไดถ้กูจดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสดัส่วนที่มีอ  ำนำจ
ควบคมุ โดยบริษัทมีสว่นรว่มในกำรควบคมุบริษัทยอ่ย ไดแ้ก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอรย์ี่ ในสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 99 และ
บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชั่นส(์ประเทศไทย)จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ส่วนเงินลงทนุในบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์
จ ำกัด และเงินลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและรบัรู ้
ก ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 - 2562    
จะวิเครำะหจ์ำกงบกำรเงินรวม ซึง่เป็นผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

104 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
รายได้รวม 
 รำยไดข้องบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ เช่น 
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส ์และอุปกรณ์เก่ียวกับระบบป้องกันไฟลำม รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรติดตัง้ ประกอบดว้ยกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม กำรใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำร
ใหบ้รกิำรติดตัง้อื่น ๆ นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมี รำยไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ คำ่สง่เสรมิกำรตลำดของผูจ้ดัจ ำหนำ่ย ดอกเบีย้รบั  คำ่เช่ำ ก ำไร
จำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัย ์และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ ซึ่งโครงสรำ้งรำยไดร้วมของกลุม่บริษัทสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
:- 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สำยไฟฟำ้ 2,288.04    51.27 2,584.37 56.60 2,427.54 63.21 
หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งแสงสวำ่ง 431.56 9.67 131.85 2.89 20.99 0.55 
ทอ่รอ้ยสำยไฟฟำ้และอปุกรณป์ระกอบกำรติดตัง้ 114.63 2.57 84.15 1.84 86.52 2.25 
อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้ 373.49 8.37 325.41 7.13 494.06 12.86 
วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 40.62 0.91 32.19 0.71 29.58 0.77 
หมอ้แปลงไฟฟำ้ 13.90 0.31 19.79 0.43 6.22 0.16 
อื่น ๆ 8.27 0.19 34.38 0.75 21.33 0.56 
รวมรายได้จากการขาย 3,270.51 73.29 3,212.14 70.35 3,086.24 80.36 
รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,114.71 24.98 986.91 21.62 343.13 8.94 
รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.31 0.79 37.60 0.82 39.71 1.03 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้อื่น ๆ 18.45 0.41 293.47 6.43 322.69 8.40 
รวมรายได้จากการบริการติดตั้ง 1,168.47 26.18 1,317.98 28.87 705.53 18.37 
รำยไดอ้ื่น ๆ * 23.51 0.53 35.52 0.78 48.90 1.27 

รายได้รวม 4,462.49 100.00 4,565.64 100.00 3,840.67 100.00 
ปี 2560 – 2562  บริษัทมีรำยได้รวม 4,462  ล้ำนบำท และ 4,566 ล้ำนบำท และ 3,841 ล้ำนบำทตำมล ำดับ            

โดยรำยไดห้ลกัมำจำกกำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟำ้และอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นประมำณ 
รอ้ยละ 70-80 ของรำยไดร้วม สว่นรำยไดท้ี่ส  ำคญัรองลงมำ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ ซึ่งมีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 
18-29 ของรำยไดร้วม  

ปี 2560 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 4,462 ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบปี 2559 รำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงรอ้ยละ 8 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ เพิ่มขึน้  
รอ้ยละ 3 และสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 26 ของรำยไดร้วม 

ปี 2561 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 4,566 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบปี 2560 รำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงรอ้ยละ 2 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้เพิ่มขึน้   
รอ้ยละ 13 และสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 29 ของรำยไดร้วม 

ปี 2562 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 3,841 ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบปี 2561 รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้ลดลง 126 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ ์  
สอ่งสว่ำงลดลง สว่นรำยไดจ้ำกอปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึน้จำกสินคำ้ชนิดพิเศษ ส ำหรบัสินคำ้อื่นๆ ยอดขำยใกลเัคียง
กบัปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ ลดลง 612 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 46 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องมำจำกรำยได้จำกกำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมลดลงมำกกว่ำ รอ้ยละ 50 ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ สว่นรำยไดก้ำรติดตัง้ระบบไฟลำม และ
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้อื่น ใกลเ้คียงกบัปีก่อน และ สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 80 และรอ้ย
ละ 18 ของรำยไดร้วม 

 



 

 

105 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 
- รายได้จากการขาย 

รำยไดห้ลกัของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งในปี 
2560 – 2562  บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3,271 ลำ้นบำท และ 3,212 ลำ้นบำท และ 3,086 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 80 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

รำยไดจ้ำกกำรขำยในระหวำ่งปี 2560 – 2562  สำมำรถแบง่ตำมประเภทของสนิคำ้หลกัๆ ไดด้งันี ้
รายได้จากการขาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สำยไฟฟำ้ 2,288.04 69.96 2,584.37 80.46 2,427.54 78.66 
หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งแสงสวำ่ง 431.56 13.20 131.85 4.10 20.99 0.68 
ทอ่รอ้ยสำยไฟฟำ้และอปุกรณป์ระกอบกำรติดตัง้ 114.63 3.50 84.15 2.62 86.52 2.80 
อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้ 373.49 11.42 325.41 10.13 494.06 16.01 
วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 40.62 1.24 32.19 1.00 29.58 0.96 
หมอ้แปลงไฟฟำ้ 13.90 0.43 19.79 0.62 6.22 0.20 
อื่น ๆ 8.27 0.25 34.38 1.07 21.33 0.69 
รวมรายได้จากการขาย 3,270.51 100.00 3,212.14 100.00 3,086.24 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2560 เมื่อเทียบกบัปี 2559  ลดลง 298 ลำ้นบำท มำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ และหลอดไฟฟ้ำ
และอปุกรณส์อ่งสว่ำงลดลง เป็นจ ำนวน 362 ลำ้นบำทเนื่องจำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคลดลง แต่ยอดขำยอปุกรณค์วบคมุ
ระบบไฟฟำ้เพิ่มขึน้ 103 ลำ้นบำท มำจำกกำรขำยสนิคำ้ใหโ้ครงกำรบำ้นจดัสรร คอนโดมิเนียม   

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2561 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ลดลง 58 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2 บริษัทฯ ไดม้ีกำรยกเลกิ
กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยขำยปลีกสินค้ำฟิลิปส์ ท ำให้ยอดขำยหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง ลดลง 300 ล้ำนบำท               
และประกอบกบัสภำพเศรษฐกิจ ท ำใหย้อดขำยท่อรอ้ยไฟฟ้ำและอปุกรณต์ิดตั้ง รวมทัง้อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้ำ และวสัดุ
อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำมลดลง 87 ลำ้นบำท   

รำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ปี 2562 ลดลง 126 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดยรำยไดจ้ำกกำรขำย
สำยไฟฟำ้ลดลง 157 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัปีก่อน หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งสวำ่งลดลงเนื่องจำกกำรยกเลิก
เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิคำ้ฟิลปิส ์ช่วงตน้ปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้เพิ่มขึน้ 169 ลำ้นบำทคิดเป็น
รอ้ยละ 52 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกบริษัทไดร้บักำรสั่งซือ้อุปกรณค์วบคุมระบบะไฟฟ้ำชนิดพิเศษ จำกกำรไฟฟ้ำส่วน
ภมูิภำค และกำรไฟฟำ้นครหลวง   สว่นสนิคำ้ประเภทอื่นๆยอดขำยใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

อนึ่ง รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้
ภำยในประเทศทัง้หมด โดยจัดจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชน มีจ ำนวนรวม
ประมำณ 3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยเพิ่มฐำนลกูคำ้ไปยงัต่ำงประเทศในแถบอำเซียน 
เพื่อเตรยีมพรอ้มรองรบัประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี ้บรษัิทมีนโยบำยที่จะ
มุ่งท ำกำรตลำดในภำคหน่วยงำนรำชกำรมำกขึน้ โดยมอบหมำยใหบ้ริษัทย่อยเป็นผูด้  ำเนินกำรในสว่นงำนที่เก่ียวขอ้งกบังำน
รำชกำร ดว้ยนโยบำยกำรตลำดเชิงรุกดงักลำ่ว บริษัทมีควำมมั่นใจวำ่จะช่วยสง่เสริมใหบ้ริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้
เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบำยกำรจดัหำลกูคำ้ดว้ยกำรติดต่อโดยตรงกบักลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย ทัง้กำรเขำ้พบโดยตรงและ/หรือ
กำรติดต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท ์โทรสำร และอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะน ำจำก
พนัธมิตรทำงธุรกิจตำ่ง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร ลกูคำ้ และผูผ้ลติสนิคำ้ เป็นตน้ โดยบรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ี
กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและประวตัิกำรช ำระเงินของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อก ำหนดและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำหนด
วงเงินสินเช่ือ และระยะเวลำใหเ้ครดิตแก่ลกูคำ้ ซึ่งจะช่วยท ำใหบ้ริษัทสำมำรถควบคมุวงเงินกำรขำยใหแ้ก่ลกูคำ้แตล่ะรำยได้
อยำ่งรดักมุมำกยิ่งขึน้ 

 
 
 
 



 

 

106 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

- รายได้จากการบริการติดตั้ง 
ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ      

จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ 
(Maintenance Services) และ (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม (Fire Protection 
System)  (3) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณอ์ื่น ๆ  โดยบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้เป็นจ ำนวน 1,168 ลำ้นบำท   
และ 1,318 ลำ้นบำท และ 706 ลำ้นบำท ในปี 2560 – 2562 ตำมล ำดบัหรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 29          และ
รอ้ยละ 18 ตำมล ำดบั รำยไดห้ลกัของงำนบริกำรติดตัง้คือกำรใหบ้รกิำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลกั ซึ่งมีสดัสว่นคิด
เป็นรอ้ยละ 49-95 ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้รวม จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง 
รวมถึงกำรแข่งขนัที่เขม้ขน้ของผูใ้หบ้ริกำรสญัญำณกำรสื่อสำรโทรคมนำคม สง่ผลใหก้ำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำนโครงขำ่ย
โทรคมนำคมของผูใ้หบ้รกิำรหลกัดงักลำ่วมีปรมิำณลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง ท ำใหง้ำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมชลอตวัลง ซึง่บรษัิท
ไดม้องหำโอกำศที่จะตอ่ยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้  โดยเพิ่มกำรประมลูงำนของภำครฐั เก่ียวกบัอปุกรณก์ำรสือ่สำร  
พลงังำนทำงเลือก  อปุกรณอ์ิเลคทรอนิค และอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสรำ้งซึง่บริษัท และบริษัทย่อย มีควำม
ช ำนำญ สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
ปี 2560 - 2562 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 1,109 ลำ้นบำท 987 ลำ้นบำท 

และ 343 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และเมื่อเทียบเป็นอตัรำรอ้ยละ ของรำยไดบ้รกิำรติดตัง้รวมมีสดัสว่นรอ้ยละ 95 รอ้ยละ 75 และ
รอ้ยละ 49 พบวำ่รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม มีแนวโนม้ลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลำม มีจ ำนวน 35 ลำ้นบำท 38 ลำ้นบำท และ 40 ลำ้นบำท ในปี 2560– 2562 
ตำมล ำดับ โดยบริษัทใหบ้ริกำรออกแบบ จัดหำ และรบัเหมำติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมใหแ้ก่ลูกคำ้ ดว้ยกำรติดตัง้วสัดุ        
และอุปกรณป์้องกันไฟลำม ตำมช่องเปิดของท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเครื่องปรบัอำกำศ     
ซึ่งสำมำรถป้องกนัผลกระทบจำกควำมรอ้น เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 3 ชั่วโมง ทัง้นีใ้นปัจจบุนั ผูป้ระกอบกำร
ส่วนใหญ่ใหค้วำมสนใจและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมมำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถช่วยชะลอ       
กำรเผำไหมแ้ละกำรเกิดควนัไฟ ในกรณีที่เกิดอคัคีภยัได ้  

 รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่น ๆ ในปี 2560- 2562 จ ำนวน 24 ลำ้นบำท 293 ลำ้นบำท และ 323 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั       
ซึง่รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่น จะเป็นรำยไดท้ี่บรษัิทมองหำโอกำสที่จะน ำประสบกำรณ ์และควำมช ำนำญที่บรษัิทมี มำเพิ่มรำยได้
ใหก้บับริษัท  ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นงำนประมลูของหน่วยงำนรำชกำร ของบริษัท และบริษัทย่อย  เช่น  รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 
Smart Way  ประมำณปีละ 3 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นโครงกำรลงทุน ติดตัง้ และบ ำรุงรกัษำอุปกรณป์ระเภทโคมไฟและหลอดไฟ
ประหยดัพลงังำนของสถำบนัวิศวกรรมพลงังำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์และกองพฒันำระบบไฟฟำ้ กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค  
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกโครงกำรยกระดบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงกำรเน็ตประชำรฐั 24,700 หมูบ่ำ้น)    

ปี 2561  รำยไดง้ำนติดตัง้อื่นท่ีเพิ่มขึน้มำจำก โครงกำรปรบัปรุงสถำนีไฟฟำ้ ระบบ 22 เควี ของกำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 
และ โครงกำรติดตัง้ระบบ Video Conference ของกำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค  

ปี 2562 รำยไดง้ำนติดตัง้อื่น ประกอบดว้ย โครงกำรติดตัง้ระบบหลอมรวม ของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค และ ส่วนของ
บริษัทย่อย ประกอบดว้ย งำนติดตัง้CCTV  งำนติดตัง้อปุกรณ ์UMS300  ‘งำนติดตัง้โครงขำ่ยวิทยดุิจิตอลเพื่อควำมปลอดภยั
ในกำรเดินรถ เป็นตน้ 

 
 

รายได้จากการบริการติดต้ัง ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,108.89 95.40 986.91 74.88 343.13 48.63 
รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.31 3.02 37.60 2.85 39.71 5.63 
รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้อ่ืน ๆ 24.27 1.58 293.47 22.27 322.69 45.74 

รวมรายได้จากการบริการติดต้ัง 1,168.47 100.00 1,317.98 100.00 705.53 100.00 
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- รายได้อื่น ๆ 
รำยไดอ้ื่น ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ รำยไดค้่ำขนสง่ รำยรบัจำกค่ำสง่เสริมกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ ดอกเบีย้รบั ค่ำเช่ ำ 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เป็นตน้ โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นประมำณ    
24 ลำ้นบำท 36 ลำ้นบำท และ 49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 1-2  เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม 

รำยละเอียดของรำยไดอ้ื่น ๆ ของบรษัิทในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
หมำยเหต:ุ * อื่น ๆ ประกอบดว้ย รำยไดค้ำ่เช่ำ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยกำรปรบัปรุงตำ่ง ๆ เป็นตน้  

 ปี 2562 บริษัทมีรำยไดด้อกเบีย้รบัจ ำนวน 27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 17.45 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 
190 เนื่องจำกบริษัทให ้บริษัทร่วมกูย้ืมเงิน และคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 6.75 – 7 ต่อปี และบริษัทไดเ้รียกเก็บค่ำบริกำร     
ในกำรใหค้  ำปรกึษำกบับรษัิทรว่มเป็น จ ำนวน 14 ลำ้นบำท   
 
ต้นทนุขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  
- ต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขำยของบรษัิทมำจำกตน้ทนุจำกกำรซือ้สนิคำ้มำเพื่อขำยเป็นหลกั โดยทั่วไป บรษัิทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำย
โดยบวกก ำไรสว่นเพิ่ม (Margin) จำกตน้ทนุที่ซือ้มำ เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ต่อไป โดยในปี 2560- 2562 บริษัทมีตน้ทนุขำย
จ ำนวน 2,901 ลำ้นบำท 2,930 ลำ้นบำท และ 2,772 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  คิดเป็นอตัรำส่วน รอ้ยละ 89 - 91 เมื่อเทียบกบั
รำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั  

ปี 2560 บรษัิทมีตน้ทนุขำย 2,901 ลำ้นบำท ลดลง ประมำณรอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกบัปีที่ผำ่นมำ ซึง่เป็นกำรลดลงตำม
รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง  โดยมีอตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 89 และบริษัทมีกำรตัง้ส  ำรอง
เพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บัระหวำ่งปีเป็นจ ำนวน 2 ลำ้นบำท ท ำใหย้อดกำรตัง้ส  ำรอง
เพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2560 เทำ่กบั 31 ลำ้นบำท  

ปี 2561 บริษัทมีตน้ทุนขำย 2,930 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้
ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ โดยมีอัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 91 และบริษัทมีกำร          
ตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง 0.64 ลำ้นบำท     
ท ำใหย้อดกำรตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2561 เทำ่กบั 28 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีตน้ทนุขำย 2,772 ลำ้นบำท ลดลงประมำณรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ซึ่งเป็นไปตำมรำยไดจ้ำก
กำรขำยที่ลดลง โดยมีอตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 90 และบริษัทมีกำรตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลด
รำคำตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสทุธิที่จะไดร้บัระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง  0.97  ลำ้นบำท   ท ำใหย้อดกำรตัง้
ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2562 เทำ่กบั 28  ลำ้นบำท  
- ต้นทุนบริการตดิตั้ง  

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเป็นตน้ทุนที่เกิดจำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกนัไฟลำม 
และอื่น ๆ โดยในปี 2560 - 2562 ตน้ทุนบริกำรติดตัง้มีจ ำนวนประมำณ 853 ลำ้นบำท 958 ลำ้นบำท และ 506 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำสว่นรอ้ยละ 73 รอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 72 ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ตน้ทนุ
บริกำรติดตัง้ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยหลกัๆ ไดแ้ก่ ค่ำแรง และค่ำสินคำ้ที่ใชใ้นกำรติดตัง้ เช่น เสำโทรคมนำคม อปุกรณต์่ำง ๆ 
ของงำนโทรคมนำคม อปุกรณต์ำ่ง ๆ ของงำนปอ้งกนัไฟลำม สว่นตน้ทนุของงำนติดตัง้อื่นขึน้อยูก่บัชนิดของงำนนัน้ ๆ  

 
 

รายได้อื่นๆ ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยรบัจำกค่ำส่งเสรมิกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ 8.22 34.96 10.09 28.41 2.60 5.32 
ดอกเบีย้รบั 6.72 28.57 9.19 25.88 26.64 54.51 
ก ำไรขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน 3.51 14.92 4.72 13.29 2.40 4.91 
รำยไดค้่ำขนส่ง 2.63 11.21 2.37 6.68 1.34 2.74 
อ่ืน ๆ * 2.43 10.34 9.15 25.74 1.79 3.68 
รำยไดค้่ำบรกิำร     14.10 28.84 
รายได้อื่น 23.51 100.00 35.52 100.00 48.87 100.00 
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ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใชจ้่ำยที่ส  ำคญัของบริษัท ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 

โดยที่ผ่ำนมำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินมีสดัส่วนรวมกันประมำณรอ้ยละ    
10-12  เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะหค์ำ่ใชจ้่ำยในแต่ละประเภทในช่วงที่ผำ่นมำไดด้งันี ้ 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนขำย คำ่คอมมิชชั่น คำ่ขนสง่ และคำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำร
ขำยเป็นหลกั โดยในปี 2560 - 2562 มีจ ำนวนรวมประมำณ 104 ลำ้นบำท 97 ลำ้นบำท และ 78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิด
เป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วม ซึ่งค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจะผนัแปรไปตำมยอดขำยซึง่ในปี 2562 ยอดขำยลดลง 
126 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้่ำยขำยลดลง 20 ลำ้นบำท 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 - 2562 มีจ ำนวน 344 ลำ้นบำท 354 ลำ้นบำท และ 364 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    
หรือคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 8 ในปี 2560 และ 2561 และรอ้ยละ 9 ในปี 2562 ของรำยไดร้วม ซึ่งประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำย
เก่ียวกบัพนกังำนเป็นหลกัคดิเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 63 รอ้ยละ 61 และรอ้ยละ 58 ตำมล ำดบัของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่ส  ำคญัอื่น ๆ ประกอบดว้ยค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย ์ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุส  ำนกังำน      
คำ่ที่ปรกึษำ คำ่เบีย้ประกนัภยั และหนีส้งสยัจะสญู 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2560 มีจ ำนวน 344 ลำ้นบำทลดลงจ ำนวน 11 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2559 เนื่องมำจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย ์ ไดแ้ก เครื่องใช้ส  ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ยำนพำหนะ       
และคำ่ที่ปรกึษำ   

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2561 มีจ ำนวน 354 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2560 เนื่องมำจำกกำรตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2562 มีจ ำนวน 364 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2561 คำ่ใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ของบรษัิท  ประกอบดว้ยผลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ  คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเก่ียวกับเงินชดเชยจำกกำรเลิกจำ้งตำมกฎหมำยใหม่ มำตรำ 118 กรณีอำยุงำน 20 ปีขึน้ไปจ่ำยค่ำชดเชยกรณี       
เลิกจำ้ง จำกเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั และมีกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ ค่ำใชจ้่ำยบริหำรลดลงของบริษัท 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยตดัจ่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซึ่งตดัหมดไปในปี 2561และค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนในส่วนของ
เงินเดือน และผลตอบแทนพนกังำน 
- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบีย้จำกเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินซึ่งประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกินบญัชี    
ตั๋วสัญญำใช้เงิน หนีส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และ เงินกู้ยืมระยะยำว โดยในปี 2560-2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำย           
ทำงกำรเงินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท 8 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีอตัรำดอกเบีย้จ่ำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ     
2-9 ตอ่ปี  

ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสัน้ในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จ ำนวน       
7.2 ล้ำนบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ            
จ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท 

ปี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น             
จ ำนวน 6 ลำ้นบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ที่ดินก่อสรำ้งอำคำรส ำนักงำนและคลงัสินคำ้           
จ ำนวน 2 ลำ้นบำท  

ปี2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น             
จ ำนวน 15 ลำ้นบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกูย้ืมระยะยำวที่ใชใ้นกำรซือ้ที่ดินก่อสรำ้งอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้           
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท  

 
 
 
 
 



 

 

109 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 บรษัิทบนัทกึสว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกบรษัิทรว่ม ตำมสดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้  โดยถือหุน้ในบรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดร

เพำเวอร ์จ ำกดั  ในสดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ 38 และถือหุน้ในบรษัิท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited 
.ในสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 25   

  ปี 2561 บรษัิทมีสว่นแบง่ผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 6 ลำ้นบำท  
      ปี 2562 บรษัิทมีสว่นแบง่ผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั  จ ำนวน 9 ลำ้นบำทและมี

สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited จ ำนวน 15 ลำ้นบำทรวม
สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6 ลำ้นบำท 

 
ก าไร 

ปี 2560 – 2562 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นรวม จำกกำรขำยสินค้ำ (สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค           
และอุปกรณส์ื่อสำรต่ำงๆ ) และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ (งำนโทรคมนำคม งำนติดตัง้ไฟลำม งำนติดตัง้อื่น) เป็นจ ำนวน 685      
ลำ้นบำท 642 ลำ้นบำท และ 514 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณ รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ13 
ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้:- 

 

- ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าสายไฟฟ้า อุปกรณไ์ฟฟ้า อุปกรณอ์ิเลคทรอนิค และอุปกรณส์ื่อสารต่าง ๆ 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 370 ลำ้นบำท 282 ลำ้นบำท      

และ 314 ลำ้นบำท ในปี 2560 - 2562 ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณ รอ้ยละ 9 ในปี 2560-2561 และรอ้ย
ละ 10 ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้เนื่องมำจำกก ำไรจำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำซึ่งเป็นสินคำ้หลกัของบริษัท โดยเพิ่มใน
อตัรำรอ้ยละ 1  เมื่อเทียบกบัปีก่อน   และอปุกรณไ์ฟฟำ้ซึง่มีกลุม่สนิคำ้พิเศษที่อตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู  

 

-  ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจบริการติดตั้งงานโทรคมนาคม งานติดตั้งไฟลาม และงานติดตั้งอื่น 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกิจบริกำรติดตัง้ ประมำณ 315 ลำ้นบำท  360 ลำ้นบำท และ 200    

ลำ้นบำท ในปี 2560 -2562 ตำมล ำดบั ซึ่งก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจบริกำรติดตัง้ลดลงประมำณรอ้ยละ 46 เนื่องมำจำกรำยได้
บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคมลดลง แต่ถ้ำดูเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจะเห็นว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้ง                 
อยูท่ี่ประมำณรอ้ยละ 27--28 ซึง่ใกลเ้คียงกนั . 

 
 ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2560 – 2562 จ ำนวน 200 ลำ้นบำท 169 ลำ้นบำท และ 86 ลำ้นบำท และคิดเป็นอัตรำก ำไร
สทุธิประมำณรอ้ยละ 4 ของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2560 - 2561 และรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2562 และแบ่งเป็นสว่น
ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในปี 2560 - 2562 เป็นจ ำนวน  204 ลำ้นบำท 170 ลำ้นบำท และ 80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 250 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 50 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 59 ลำ้นบำท  และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 9 ลำ้นบำทโดยจดัเป็นอตัรำคำ่ใชจ้่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณรอ้ยละ 20 ของก ำไร
ก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2561 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 213 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 44 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 51 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวประมำณ 7 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำคำ่ใชจ้่ำยภำษีที่จ่ำยจรงิประมำณรอ้ยละ 21 ของก ำไร
ก่อนภำษี  ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 110 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 25 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 35 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวประมำณ 10 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใชจ้ำ่ยภำษีที่จำ่ยจรงิประมำณรอ้ยละ 23 ของก ำไร
ก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

 
 



 

 

110 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 
ปี 2560 - 2562 บรษัิทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ประมำณ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ตำมล ำดบั บรษัิทมี

นโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลงั
หกัส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมที่บรษัิทก ำหนด (โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ขอ้ 8.3 นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล) ในระหว่ำงปี 2560 - 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็นจ ำนวนประมำณ  256 ลำ้น
บำท 171 ลำ้นบำท และ 35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลประกอบกำรดงักลำ่วใหแ้ก ่ผูถื้อหุน้เป็น
จ ำนวน 212 ลำ้นบำท 141 ลำ้นบำทและ 36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเงินปันผลจ่ำยประมำณรอ้ยละ 83 รอ้ยละ 82 
และรอ้ยละ 101 ของก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี  ้

 
เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท) 
เงนิปันผลจ่าย

ท้ังหมด (ล้านบาท) 
เงนิปันผลประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.08 94 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
 

0.10 
 

118 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2560 0.18 212 
เงนิปันผลประจ าปี 2561 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.06 70.5 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
 

0.06 
 

70.5 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2561 0.12 141 
เงนิปันผลประจ าปี 2562 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.02 24 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
0.01 12 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2562 0.03 36 
หมำยเหตุ : ส  ำหรบักำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 นัน้จะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2563   

ส ำหรบัในอนำคต บริษัทจะยงัคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่ไดร้ะบใุนส่วนท่ี 2 ขอ้ 8 โครงสรำ้ง
เงินทนุ หวัขอ้ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอยำ่งเครง่ครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

111 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560- 2562 มีจ ำนวนประมำณ 3,606 ลำ้นบำท 3,442 ลำ้นบำท    
และ 3,631 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ซึง่มีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 28-35 
ของสินทรพัยร์วมทัง้หมด สว่นสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัรองลงมำ ไดแ้ก่ สินคำ้คงเหลือ ซึ่งมีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 13-17 และที่ดิน 
อำคำร และอปุกรณ ์ซึง่มีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 10 และในปี 2562 มีเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 367 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 10 
ของสนิทรพัยร์วม 

ส ำหรบัสนิทรพัยร์วมของบรษัิท ณ สิน้ปี 2560 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 237 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัปี 
2559 โดยสนิทรพัยท์ี่ลดลง ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 195 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 31 
ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลง 30 ลำ้นบำท สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลง 24 ลำ้น
บำท และเงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ 25.8 ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2561 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 164  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560    
โดยสินทรพัยท์ี่ลดลง ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 57 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 217      
ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือลดลง 80 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 22 ลำ้นบำท สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนลดลง 24        
ลำ้นบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 198 ลำ้นบำท เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 80 ลำ้นบำท เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั     
40 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ ประมำณ 189  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 2561    
โดยสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม จ ำนวน 298 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ 198 ลำ้นบำท   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 126 ลำ้นบำท เงินลงทนุในบริษัทรว่มเพิ่มขึน้ 100 ลำ้นบำท สินทรพัยท์ี่ลดลงไดแ้ก่ 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น และ สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำลดลง 422 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลง 20 ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท  

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้,ลกูหนีอ้ื่น และสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ตำมสญัญำ รวมประมำณ 
1,838 ลำ้นบำท 1,620 ลำ้นบำท และ 1,198 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วมประมำณรอ้ยละ 
51 รอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 33ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
- ลูกหนี้การค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562  บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิประมำณ 1,220 ลำ้นบำท 1,155 ลำ้นบำท และ 989
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมประมำณ รอ้ยละ 34 รอ้ยละ 34 และรอ้ยละ 27 ตำมล ำดบั   
โดยลกูหนีก้ำรคำ้มีจ ำนวนลดลงตำมยอดขำยสนิคำ้ของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบำยกำรขำยสนิคำ้และกำรพิจำรณำ ใหส้นิเช่ือ 
แก่ลกูคำ้แตล่ะรำยที่ชดัเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดบัชัน้กำรใหส้ินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะหง์บกำรเงินของลกูคำ้
ยอ้นหลงั และวิเครำะหด์ำ้นกำรเงิน และดำ้นธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรใหส้ินเช่ืออยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉลีย่  
บริษัทใหร้ะยะเวลำช ำระค่ำสินคำ้แก่ลกูคำ้ประมำณ 30-120 วนั โดยรำยละเอียดของอำยลุกูหนีก้ำรคำ้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 
                                                                                                                                                    (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนีย้งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ    622.00 48.56% 574.00 47.01% 477.00 44.63% 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ       
  ไมเ่กิน 3 เดือน 530.00 41.37% 448.00 36.70% 350.00 32.77% 
  3 -  6 เดือน 30.00 2.34% 60.00 4.91% 55.00 5.12% 
  6 -  12 เดือน 26.00 2.03% 49.00 4.01% 49.00 4.56% 
  เกิน 12 เดือนขึน้ไป 73.00 5.70% 90.00 7.37% 138.00 12.93% 
ลกูหนีก้ำรคำ้รวม 1,281.00 100.00% 1,221.00 100.00% 1,069.00 100.00% 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (61.00) (4.76) % (66.00) (5.41)% (80.00) (7.45%) 
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ 1,220.00 95.24% 1,155.00 94.59% 989.00 92.55% 



 

 

112 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงิน    
ในอดีต กำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกำรวิเครำะหอ์ำยขุองหนีท้ี่คงคำ้ง บริษัทมีนโยบำย    
ที่จะตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัรำรอ้ยละ 50 ของมลูค่ำลกูหนีส้  ำหรบัลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระ 6–12 เดือน และตัง้ส  ำรอง  
ในอตัรำรอ้ยละ 100 ของมลูคำ่ลกูหนีส้  ำหรบัลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 92 ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน           
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 2 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 6 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม      
ท ำใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 1,220 ลำ้นบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 89  ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน          
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 4 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 7 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวมท ำ
ใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 1,155 ลำ้นบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 82 ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน            
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 5 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 13 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม      
ท ำใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 989 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ และระบบกำรควบคุมและ
ติดตำมกำรช ำระหนีข้องลกูหนีท้ี่ก  ำหนดขึน้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรบัธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
พิจำรณำปรบัปรุงนโยบำยทำงดำ้นลกูหนีใ้หม้ีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชนท์ี่บรษัิท
จะไดร้บั 

ปี 2560–2562 บริษัทมีอตัรำสว่นทำงกำรเงินทำงดำ้นระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส  ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ของงำนขำยสนิคำ้ 
ประมำณ 117 วัน 98 วัน และ 106 วัน ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ใกลเ้คียงกับนโยบำยกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีก้ำรคำ้       
ของบรษัิท 

 

ลูกหนี้อืน่ 
ลกูหนีอ้ื่นประกอบดว้ย ลกูหนีอ้ื่น รำยไดค้ำ้งรบัอื่น ๆ คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ และเงินทดรองจ่ำยและดอกเบีย้คำ้งรบั ซึง่มี

จ ำนวนรวมประมำณ 26 ลำ้นบำท 32 ลำ้นบำท และ 35 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560– 2562 ตำมล ำดบั l 
 

สินทรัพยท์ี่เกิดขึน้ตามสัญญา 
บรษัิทมีสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำประกอบดว้ย 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
รำยไดบ้รกิำรตดิตัง้คำ้งรบั 5,074 0.86% 4,502 1.04% 13,085 7.56% 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 586,398 99.14% 428,376 98.89% 159,885 92.44% 
รวมสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 591,472 100.00% 432,878 100.00% 172,970 100.00% 

 

- สินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีนโยบำยบนัทึกมลูค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งติดตัง้ดว้ยรำคำทนุ (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน หรือ First in 

First out) หรือมลูค่ำสทุธิที่คำดวำ่จะไดร้บั แลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกวำ่ และบนัทึกมลูค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบิล้ดว้ย
รำคำทนุ (วิธีเฉพำะเจำะจง หรอื Specific) หรอืมลูคำ่สทุธิที่คำดวำ่จะไดร้บั แลว้แตอ่ยำ่งใดจะต ่ำกวำ่  

ทัง้นี ้บริษัทจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ในงบก ำไรขำดทุนในกรณีที่รำคำทนุของสินค้ำคงเหลือใน
งวดบัญชีใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดร้บั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสถำนกำรณท์ี่ท  ำใหก้ำรปรบัลดมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือใหต้  ่ำกวำ่รำคำทนุหมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทำงที่ลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทนุที่เคยรบัรูใ้น
งวดบญัชีก่อนๆ ในงบก ำไรขำดทนุของงวดบญัชีนัน้ ๆ  



 

 

113 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 662 ลำ้นบำท 582 ลำ้นบำท และ 772       
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 18 รอ้ยละ 17 และรอ้ยละ 21 เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
รำยละเอียดของสนิคำ้คงเหลือของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้:-  
ตารางแสดงรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือ 
                                                                                                                      (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินคำ้สิ  สินคำ้ส ำเรจ็รูป 461.00 69.64% 459.00 78.78% 658.00 85.23% 

หกั  รำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บั (31.00) (4.68%) (28.00) (4.81%) (28.00) (3.63%) 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป – สทุธิ 430.00 64.96% 431.00 74.06% 630.00 81.60% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – งำนโทรคมนำคม 92.00 13.90% 49.00 8.42% 32.00 4.15% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – อปุกรณป์อ้งกนัไฟลำมและอ่ืน ๆ 140.00 21.14% 102.00 17.52% 110.00 14.22% 
สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 662.00 100.00% 582.00 100% 772.00 100.00% 

สินคำ้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยสินคำ้ส ำเร็จรูป -สุทธิมีสดัส่วนอยู่รอ้ยละ 70      
รอ้ยละ 79 และรอ้ยละ 85 ในปี 2560-2562 ของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทัง้หมด และส่วนที่เหลือเป็นงำนระหว่ำง ติดตัง้ –งำน
โทรคมนำคม และงำนระหว่ำงติดตัง้ – อปุกรณป์้องกนัไฟลำมและงำนติดตัง้อื่น ๆ  บริษัทไดม้ีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัทไดร้บัมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ย พรอ้มติดตัง้      
ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทจึงไดบ้นัทกึมลูคำ่งำนท่ียงัด ำเนินกำรไมแ่ลว้เสรจ็เป็นงำนระหวำ่งติดตัง้อยูใ่นบญัชีสนิคำ้คงเหลอื ซึง่มีจ ำนวน 
92 ลำ้นบำท 49 ลำ้นบำท และ 32 ลำ้นบำท ในปี 2560 – ปี 2562 ตำมล ำดบั และคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 14 รอ้ยละ 
9 และรอ้ยละ 4  ของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื-สทุธิ ส ำหรบัช่วงระยะเวลำเดียวกนั ตำมล ำดบั 

ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้โดยเฉลี่ยประมำณ 58 วนั 57 วนั และ 72 วนั ตำมล ำดบั 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วันของประมำณกำรยอดขำย      
เพื่อใหเ้พียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลำขำยสนิคำ้ของบรษัิทในปัจจบุนั 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยจะตัง้ส  ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25 ส ำหรบั
สำยไฟฟ้ำที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตัง้ส  ำรองในอัตรำรอ้ยละ 25–100 เพิ่มขึน้ตำมระยะเวลำที่จัดเก็บ ส ำหรบัสินคำ้
ประเภทอื่นที่จดัเก็บนำนเกินกว่ำตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และสินคำ้ที่เสียหำย (Bad) รอ้ยละ 100 ทัง้นี ้เนื่องจำกสินคำ้ส ำเร็จรูปของ
บริษัทสว่นใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเรื่องควำมลำ้สมยัและเสื่อมสภำพ ณ.สิน้ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
ส  ำรองคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจ ำนวน 28 ลำ้นบำทและ 28 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2562 บรษัิทตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือ
กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูปคงเหลือ 28  ลำ้นบำทท ำให ้ณ สิน้ปี 2562 มีส  ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูป
เป็นจ ำนวน 28 ลำ้นบำท 

 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรว่ม จ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทน ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำร
ผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟำ้บวกพลงังำนน ำ้  ซึง่ตัง้อยูใ่นสำธำรณรฐัประชำชนลำว  สดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ 38   
บรษัิท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited .ซึง่ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ ซึ่งตัง้อยู่ในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม  สดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 25 เงินลงทุนในบริษัทรว่ม
แสดงมลูคำ่ตำมวิธีสว่นไดเ้สยี 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560-2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 410 ลำ้นบำท 387 ลำ้นบำท     
และ 367 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นสนิทรพัยป์ระเภท ที่ดิน อำคำร ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 86    
รอ้ยละ 89 และรอ้ยละ 90 ของสินทรพัยป์ระเภทที่ดิน อำคำร และอุปกรณส์ทุธิทัง้หมด ตำมล ำดบั ส ำหรบัสินทรพัยอ์ื่นที่มี
สดัสว่นรองลงมำ ไดแ้ก่ ยำนพำหนะ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 5 ของสินทรพัยป์ระเภทที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ 

ปี 2560 บรษัิทมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ประมำณ 409 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 30 ลำ้นบำท มำจำกคำ่เสื่อม
รำคำประจ ำปี และมีกำรขำยทำวเฮำส ์3 ชัน้พรอ้มที่ดิน จ ำนวน 1 หลงั 



 

 

114 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณส์ุทธิ ประมำณ 387 ลำ้นบำท โดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ    
และอุปกรณ์  เครื่องใช้ส  ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 13 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 11         
ลำ้นบำท มีคำ่เสือ่มรำคำ ส ำหรบัปี 36 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 367 ลำ้นบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ       
และอุปกรณ ์ เครื่องใชส้  ำนกังำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 11 ลำ้นบำท         
มีคำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปี 35 ลำ้นบำท  

 

- สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
ปี 2556 บริษัทไดม้ีกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่องภำษีเงินได ้มำถือปฏิบตัิ ซึ่งก ำหนดใหบ้ริษัทระบุผล

แตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินระหว่ำงเกณฑท์ำงบัญชีและภำษีอำกร เพื่อรบัรู ้
ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
บญัชีดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิมีผลท ำใหบ้ริษัทมีสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนประมำณ 21 ลำ้นบำท 24 ลำ้นบำท และ 30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร* 56% 43% 23% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ 5% 5% 2% 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์(เทำ่) 1.20 1.30       1.09 

              หมำยเหต ุ: * ค  ำนวณจำกที่ดิน อำคำรและอปุกรณ-์สทุธิ    
ปี 2560-2562 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำ

ผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวรประมำณ รอ้ยละ 56 รอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 23 ตำมล ำดบั มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์
ประมำณรอ้ยละ 2 และมีอตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์1.20 เทำ่ 1.30 เทำ่ และ 1.09 เทำ่ ตำมล ำดบั 

 
สภาพคล่อง 
                                                                                                                 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (111.39) 462.51 204.13 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (27.60) (244.93) (341.03) 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (56.40) (274.26) 262.99 
กระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (195.39) (56.68) 126.08 

 
จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตอ้งกำรเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ 

รวมทัง้จ่ำยผลตอบแทนคืนใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุปี ดงันัน้ กระแสเงินสดสว่นใหญ่จึงถกูใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน ในรูปแบบของสนิค้ำ
คงเหลือ และลกูหนีก้ำรคำ้ ซึ่งมีผลท ำใหใ้นแต่ละปี บริษัทมีกำรใชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมลงทุน
เป็นหลกั  

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 111 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 250         
ลำ้นบำท มีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลง 440 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท และบรษัิทไดใ้ชก้ระแสเงินสด
ไปในกิจกรรมลงทนุประมำณ 28 ลำ้นบำท โดยใชไ้ปในกำรซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 11 ลำ้นบำท จ่ำยเงินลงทนุในบรษัิท 
น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด 28 ลำ้นบำท ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้ชก้ระแสจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 56 ลำ้นบำท มีเงินกูย้ืม
ระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 194 ลำ้นบำท ช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 28 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงินประมำณ 11 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 212 ลำ้น
บำท ดว้ยเหตนุีส้ง่ผลใหบ้รษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2560 ลดลงประมำณ 195 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด ณ สิน้ปี 2560 ประมำณ 263 ลำ้นบำท  



 

 

115 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2561 บรษัิทมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 463 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 213ลำ้นบำท 
มีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ๆ ลดลง 213 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือ ลดลง 83 ลำ้นบำท ตน้ทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระเพิ่มขึน้ 56 
ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 10 ลำ้นบำท และบรษัิทไดใ้ชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมำณ 245 
ลำ้นบำท โดยใชไ้ปในกำรซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 5 ลำ้นบำท ใหบ้รษัิทรว่มทนุกูย้ืม จ ำนวน 80 ลำ้นบำท จ่ำยเงินลงทนุ
ในบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด 29 ลำ้นบำทและจ่ำยเงินลนุทุนใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 176 ลำ้นบำท  
ทั้งนีบ้ริษัทไดใ้ช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 274 ลำ้นบำท มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ลดลง จ ำนวน 48 ลำ้นบำท        
ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 85 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 10 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 188 ลำ้นบำท ดว้ยเหตุนีส้่งผลใหบ้ริษัทมี
กระแสเงินสดสทุธิในปี 2561 ลดลงประมำณ 57 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้ปี 2561 ประมำณ 
206 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 204 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 110          
ลำ้นบำท มีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ๆ ลดลง 159 ลำ้นบำท สนิทรพัยท์ี่เกิดตำมสญัญำ ลดลง 260 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลือ 
เพิ่มขึน้ 206 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 149 ลำ้นบำทท ำใหบ้รษัิทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  
จ ำนวน 242 ลำ้นบำท และเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 204 ลำ้นบำท บริษัทไดใ้ชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุ
ประมำณ 341 ลำ้นบำท โดยใหบ้ริษัทรว่มกูย้ืมเงินจ ำนวน 316 ลำ้นบำท ซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 6  ลำ้นบำท จ่ำยเงิน
ลงทนุในบรษัิท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 16 ลำ้นบำทและจ่ำยเงินลนุทนุใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 96 ลำ้นบำท  
ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้ชก้ระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 263 ลำ้นบำท มีเงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 398 ลำ้นบำท    
ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 12 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรก็ตำมในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 94 ลำ้นบำท ดว้ยเหตนุีส้ง่ผลใหบ้รษัิทมีกระแส
เงินสดสุทธิในปี 2562 ลดลงประมำณ 126 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ปี 2562 ประมำณ       
332 ลำ้นบำท  

ทั้งนี  ้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2560–2562 คิดเป็น 1.56 เท่ำ 1.45 เท่ำ และ 1.37 เท่ำ ตำมล ำดับ             
และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว คิดเป็น 1.18 เท่ำ 1.09 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งอตัรำส่วนดงักล่ำวอยู่ในระดบั    
ไมส่งูมำกนกั เนื่องจำกธุรกิจของบรษัิทจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวยีนในกำรประกอบธุรกิจ โดยที่ผำ่นมำ บรษัิทใชแ้หลง่เงินทนุ
จำกเงินกูย้ืมระยะสัน้เป็นหลกัเพื่อใชใ้นกำรซือ้ และใชจ้่ำยในกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม และงำนติดตัง้อปุกรณป์อ้งกนัไฟลำม
และอื่น ๆ  

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
- โครงสร้างเงนิทุน 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560-2562 อยูใ่นระดบั 1.10 เทำ่ 1.03 เทำ่และ 1.03 เทำ่  
ซึง่อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ผูถื้อหุน้อยูใ่นสดัสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
หนีสิ้น 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ลำ้นบำท 1,745 ลำ้นบำท และ 
1,988 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหนีส้นิสว่นใหญ่เป็นเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึง่คิดรวมเป็นประมำณ
รอ้ยละ 88 ของหนีส้นิทัง้หมดในปี 2562 

หนีส้ินรวมของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,786 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
จ ำนวนประมำณ 1,175 ลำ้นบำท ตน้ทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 197 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ 105 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6      
ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 45 ลำ้นบำท ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน จ ำนวนประมำณ 40 ลำ้นบำท หนีส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ลำ้นบำท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนประมำณ 1,745 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,671 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น



 

 

116 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

จ ำนวนประมำณ 1,242 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้วมสว่นของตน้ทนุที่ยงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 77 ลำ้นบำท หนีส้ินที่เกิดจำก
สญัญำ 56 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่
หมนุเวียนประมำณ 74 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนท่ีส ำคญั คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 17 ลำ้นบำท ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนกังำน จ ำนวนประมำณ 44 ลำ้นบำท หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 
13 ลำ้นบำท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,988 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,907  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมนุเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
จ ำนวนประมำณ 1,117 ลำ้นบำท หนีส้ินที่เกิดขึน้จำกสญัญำ 56 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ 81 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหนีส้ินรวม      
โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนที่ส  ำคญั คือ ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน จ ำนวนประมำณ 67 ลำ้นบำท และ หนีส้นิตำม
สญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 11 ลำ้นบำท  

 
- เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใชแ้หล่งทุนจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้เป็นหลกั ซึ่งอำจท ำใหบ้ริษัทประสบกับควำมเสี่ย ง
ทำงดำ้นสภำพคลอ่งทำงกำรเงินได ้อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลกัที่บริษัทไดร้บัเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกูย้ืม
ระยะสัน้ประเภทตั๋วสญัญำใชเ้งิน ซึ่งสถำบนักำรเงินมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยบรษัิทมีควำมมั่นใจวำ่บรษัิทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกูย้ืมดงักลำ่วแก่สถำบนักำรเงินไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

หนีส้นิในสว่นของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
 เงนิกู้ยมืระยะสั้น วงเงนิรวม 2,852 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 121 ลำ้นบำท   
 เงินกูย้ืมระยะสัน้ประเภทตั๋วสญัญำใชเ้งิน และวงเงิน  Trade on Demand เป็นวงเงินคลำ้ยตั๋วสญัญำใชเ้งิน   

แตส่ำมำรถเบิกเงินจำกสถำบนักำรเงินตำมยอดลกูหนีแ้ละ/หรอืเจำ้หนีท้ี่ใชอ้ำ้งอิง วงเงินรวม 2,731 ลำ้นบำท  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน 530 ลำ้นบำท 

 เงนิกู้ยมืระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัซือ้ที่ดิน และก่อสรำ้งส ำนกังำนและคลงัสินคำ้แห่งใหม่ที่อ  ำเภอปำกเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี วงเงินรวม 180 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินส ำหรบัซือ้ที่ดิน จ ำนวน 120 ลำ้นบำท และวงเงินส ำหรบั
ก่อสรำ้งส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้แหง่ใหม ่จ ำนวน 60 ลำ้นบำท โดยบรษัิทไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบั
ซือ้ที่ดินแลว้จ ำนวน 118.40 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืมส ำหรบัซือ้ที่ดินเป็นรำยเดือนรวมทัง้หมด 78  
งวดๆ ละประมำณ 0.83 ลำ้นบำท โดยช ำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
มียอดคงคำ้งประมำณ 73 ลำ้นบำท ปัจจบุนัไดปิ้ดสญัญำก่อนก ำหนด ณ 31/8/61 

 เงินกยูืมระยะยำวส ำหรบัใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยเงินกูย้ืมดงักลำ่วค ำ้ประกนั โดยกำรจ ำนองที่ดินพรอ้มสิง่ปลกู
สรำ้งบริษัทฯ จ ำนวน 56 ลำ้นบำท โดยก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืม ทกุสิน้เดือน จ ำนวน 38 งวด โดยงวดที่ 1-20 
งวดละ 2.40 ลำ้นบำท และ งวดที่ 21-38 งวดละ 0.83 ลำ้นบำท เริ่มตัง้แต่เดือน สิงหำคม 2561 ณ.วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 มียอดคำ้งประมำณ 17 ลำ้นบำท 
 

- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
บริษัทไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้กบับริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ำ และเช่ำซือ้ยำนพำหนะ ส ำหรบัใชใ้นกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งอำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน 
และคิดดอกเบีย้ในอตัรำเฉลีย่ประมำณรอ้ยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหวำ่งปี 2560-2562 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 บริษัทมีภำระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและ
สญัญำเช่ำซือ้ เป็นจ ำนวน 22 ลำ้นบำท 21 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำช ำระ
เงินดงันี ้                   

 
                                                                                               



 

 

117 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

              (หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 ณ 31/12/60 ณ 31/12/61  ณ 31/12/62 
 ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน  

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต  ่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

7.47 14.06 21.53 7.44 13.64 21.08 6.70 12.36 19.06 

ดอกเบีย้รอกำรตดับญัชี (1.01) (1.25) (2.26) (1.05) (1.01) (2.06) (0.82) (1.28) (2.10) 
มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต  ่ำ
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

6.46 12.81 19.27 6.39 12.63 19.02 5.88 11.08 16.96 

 
- ต้นทุนที่ยงัไม่เรียกช าระ 

ปี 2560 บริษัทมีตน้ทนุงำนติดตัง้ 853 ลำ้นบำท เป็นของงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 805 ลำ้นบำท เป็นงำนติดตัง้อื่น 
48 ลำ้นบำท ปี 2561 บรษัิทมีตน้ทนุงำนติดตัง้ 958 ลำ้นบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 674 ลำ้นบำทเป็นงำนติดตัง้อืน่ 
จ ำนวน 284 ลำ้นบำท และปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนงำนติดตัง้ 506 ลำ้นบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 187 ลำ้นบำท    
เป็นงำนติดตัง้อื่น จ ำนวน 319 ลำ้นบำท และต้นทุนบริกำรที่เกิดขึน้จริงโดยบริษัทไดร้ับใบแจ้งหนีส้  ำหรับตน้ทุนบริกำร            
ในปี 2560  มีใบแจง้หนีส้  ำหรบัตน้ทนุบริกำร เป็นจ ำนวน 887 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 720 ลำ้นบำท       
และงำนติดตั้งอื่น 167 ล้ำนบำท ปี 2561 มีใบแจ้งหนีส้  ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 750 ล้ำนบำท ประกอบด้วย                
งำนโทรคมนำคมจ ำนวน 688 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 62 ลำ้นบำท ปี 2562 มีใบแจง้หนีส้  ำหรบัตน้ทนุบริกำร เป็นจ ำนวน 
554 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งำนโทรคมนำคม จ ำนวน 284 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 270 ล้ำนบำท และปี 2560                
งำนระหว่ำงท ำ 232 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม 92 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 140 ล้ำนบำท ปี 2561                 
มีงำนระหวำ่งท ำ 151 ลำ้นบำทประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 49 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 102 ลำ้นบำท ปี 2562 
มีงำนระหวำ่งท ำ 142 ลำ้นบำทประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 32 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 110 ลำ้นบำท ซึง่เกิดขึน้
จำกบริษัทไดม้ีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมลูค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัท
ไดร้บัมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ยพรอ้มติดตัง้ ดงันัน้ งำนโทรคมนำคมที่ยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จตำมขัน้ควำมส ำเร็จดงักล่ำว    
จะถกูบนัทึกเป็นงำนระหวำ่งท ำในบญัชีสินคำ้คงเหลือแทน ดว้ยเหตนุี ้งำนระหวำ่งท ำคงเหลือ เป็นตน้ทนุที่ยงัไมถ่กูเรียกช ำระ
ในปี 2560 จ ำนวน 197 ลำ้นบำท ในปี 2561 จ ำนวน 142 ลำ้นบำท และในปี 2562 จ ำนวน 63 ลำ้นบำท ซึง่มีรำยละเอียดสรุป
ไดด้งันี ้:-  

ปี 2562 ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระไดร้วมอยูใ่นเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 
- ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 

บรษัิทไดส้  ำรองเงินเพื่อจ่ำยชอเชยใหก้บัพนกังำนเมื่อออกจำกงำน ตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน ซึง่ก ำหนด 
อตัรำคำ่ชดเชยยในกรณีนำยจำ้งเลกิจำ้ง เป็นจ ำนวน 44 ลำ้นบำท และ 67 ลำ้นบำท ในปี 2561-2562 
- ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,717 ลำ้นบำท 1,697 ลำ้นบำทและ 1,643 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ตำมผลประกอบกำรที่มีก ำไรสทุธิ 200 ลำ้นบำท 169 ลำ้นบำทและ 86 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,717 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย สว่นของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,654 ลำ้นบำท และสว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
12 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 200 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 212 ลำ้นบำท  

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/60 ณ 31/12/61   ณ 31/12/62 
  ตน้ทนุบรกิำรท่ีรบัรูใ้นระหวำ่งงวด 852.66 958.40 505.95 
  ตน้ทนุบรกิำรท่ีเกิดขึน้จรงิ (886.84) (967.93) (585.87) 
บวก งำนระหวำ่งท ำ – งำนโทรคมนำคม 91.94 49.05 32.17 
บวก งำนระหวำ่งท ำ 139.73 102.24 110.65 
ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระ 197.49 141.76 62.90 



 

 

118 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,697 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,635 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 62 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
ประมำณ 20 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 169 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 141 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,643 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,578 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 65 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
ประมำณ 55 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 85 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 23 ลำ้นบำท  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
          คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fee) มีรำยละเอียดดงันี ้:- 

 ปี 2560 บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นคำ่สอบบญัชีของบรษัิทจ ำนวน 1.77 ลำ้นบำท และ
คำ่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมม่ีกำรใชบ้รกิำรอื่นจำกผูส้อบบญัชี 

 ปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน  1.85  ลำ้นบำท 
และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใชบ้ริกำรอื่นจำกผูส้อบ
บญัชี 

 ปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน  1.95  ลำ้นบำท 
และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใชบ้ริกำรอื่นจำกผูส้อบ
บญัชี 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อำจมีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ไดแ้ก่  
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 

สำยไฟฟ้ำจะมีตน้ทนุหลกัเป็นทองแดง ซึ่งรำคำทองแดงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอปุสงคแ์ละอปุทำนในตลำดโลก 
โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำทองแดงจะสง่ผลกระทบตอ่รำคำซือ้หรือตน้ทนุของสำยไฟฟ้ำ รวมทัง้รำคำจ ำหน่ำยหรอืรำยได ้และ
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษัิท โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในช่วงที่รำคำทองแดงปรบัลดลง หำกบรษัิทไมส่ำมำรถปรบัรำคำขำยสนิคำ้ให้
สอดคลอ้งตำมรำคำตน้ทนุสินคำ้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  อำจจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุขำยและมลูค่ำสินคำ้คงเหลือของบรษัิท 
ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดงักลำ่ว โดยมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองแดง
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงและแนวโน้มของรำคำทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริหำรปริมำณสินคำ้คงคลงั          
ของสำยไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกโดยทั่วไป เมื่อรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่ง
ประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยและตน้ทุนของสำยไฟฟ้ำ ดว้ยวิธีกำรดงักลำ่ว     
จะช่วยบรษัิทในกำรลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำทองแดงไดร้ะดบัหนึง่  
 ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

กำรใหบ้รกิำรออกแบบ และติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมของบรษัิท เป็นกำรใหบ้รกิำรซึง่มีลกัษณะเป็นรำยโครงกำรที่
มีก ำหนดเวลำแลว้เสร็จไม่ใช่เป็นสัญญำว่ำจ้ำงท ำงำนระยะยำว ดังนั้น ควำมต่อเนื่องในรำยได้ของบริษัทจึงขึน้อยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรไดร้บัเลือกเขำ้ท ำงำนในแตล่ะโครงกำร ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อควำมสม ่ำเสมอของรำยไดก้ำรใหบ้ริกำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทมีประวตัิกำรท ำงำนที่ดี สำมำรถสง่มอบงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ได้
ภำยในระยะเวลำก ำหนดทกุโครงกำร กอปรกบั ณ ปัจจบุนั ภำวะอตุสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโนม้เติบโตจำกกำร
เปิดประมูลใบอนุญำตโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบ 4G รวมทัง้มีกำรปรบัปรุงระบบส่งสญัญำณโทรศพัทเ์คลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง 
ผูบ้รหิำรของบรษัิทจึงเช่ือวำ่จะไดร้บัผลกระทบจำกควำมเสีย่งนีไ้มม่ำกนกั 
 ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม 
บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวยีนสงู ส ำหรบักำรสั่งซือ้สนิคำ้และจดัเก็บสนิคำ้เพื่อขำย ซึง่จะตอ้งมคีวำมหลำกหลำย
และเพียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ รวมทัง้ใชใ้นขัน้ตอนกำรเตรยีมงำนโครงกำร และกำรจดัซือ้จดัจำ้งเพื่อกำรด ำเนินงำน
ในโครงกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนที่จะไดร้บัช ำระเงินจำกผูว้่ำจำ้งตำมสญัญำ ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้
แหลง่เงินกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นเงินทนุหมนุเวียนหลกั เพื่อด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว สง่ผลใหม้ีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง
และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2560-2562 ดงันี ้ปี 2560 ประมำณ 1.56 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ปี 2561 ประมำณ 1.45 
เทำ่ และ 1.09 เทำ่ และปี 2562 ประมำณ 1.37 เทำ่ และ 0.80 เทำ่ ตำมล ำดบั 


