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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน
ที่ผ่านมา บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งระบบ

โทรคมนาคม โดยมีการร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำาในรูปแบบกิจการร่วมค้า จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้า  บริษัท ซี.เอส.เอส.  เนเจอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส อย่างไรก็ตาม กิจการร่วมค้าทั้งสองแห่งดังกล่าวได้หยุดการประกอบธุรกิจ

แล้วตั้งแต่ปี 2551 และปี 2553 ตามลำาดับ เนื่องจากได้ดำาเนินการโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ทำาให้บริษัทเริ่มให้บริการติดตั้งระบบ

โทรคมนาคมตั้งแต่ในปี 2553 และบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2547 โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของทุน 

จดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ้ล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จำากัด และได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็น

เนอร์ยี่ จำากัด ต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (“บริษัทย่อย”) ซึ่งมุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำาหน่ายสายไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ผลิตชั้นนำาของโลก 

ตอ่มา บริษทัไดม้กีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิ ดว้ยการรบัโอนธุรกจิดา้นการเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้ามาจากบรษิทั

ย่อย โดยไดท้ยอยเริม่ดำาเนนิการมาตัง้แตป่ ี2554 ทำาให ้ณ ปจัจบุนั บรษิทัไดด้ำาเนนิธุรกจิเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 

และอปุกรณ์ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตชัน้นำาของโลก รวมทัง้ใหบ้รกิารออกแบบ และกอ่สรา้งโครงขา่ยสัญญาณโทรคมนาคมทัว่ประเทศ ส่วนบรษิทัยอ่ย

ไดล้ดขอบเขตการดำาเนนิงานเปน็เพ่ือประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานราชการ และเปน็ตวัแทนในการประสานงานซือ้ขายสินคา้ตา่งๆ โดย

ในการดำาเนินงานต่างๆ จะใช้บุคลากรของบริษัทเป็นหลัก 

ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้หลักมาจากการจำาหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ การดำาเนินธุรกิจดังกล่าวมาจาก

การสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาเพ่ือจัดจำาหน่าย ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นจำานวนมากเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจำาหน่ายสินค้า 

แต่ต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนสูง สำาหรับการสั่งซื้อสินค้าและจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย ซึ่งจะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยความสำาเร็จในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการเรียกเก็บเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรษิทัเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยผูผ้ลิตชัน้นำาระดบัสากล เชน่ ตราสินค้า Phelps Dodge, ตราสินค้า 3M และตราสินค้า Philips เปน็ตน้ 

ธุรกจิจดัจำาหนา่ยสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑเ์กีย่วกับอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทตา่งๆ มกีารตัง้กำาไรขัน้ตน้อยู่ในเกณฑ์ไมสู่งมากนกั เชน่เดยีวกบัธุรกจิ

จดัจำาหนา่ยประเภทอืน่ๆ โดยจะมุง่เนน้การขายในปรมิาณมากเพ่ือเพิม่จำานวนกำาไรสุทธิ ทัง้น้ี ธุรกจิจดัจำาหนา่ยสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑเ์กีย่วกบั

อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เป็นสำาคัญ

นอกจากนี ้บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้ ซึง่ประกอบดว้ยการใหบ้รกิารตดิตัง้งานโทรคมนาคม และการใหบ้รกิารตดิตัง้อปุกรณป์อ้งกนั

ไฟลามและอื่นๆ โดยในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งงานโทรคมนาคม บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติด

ตั้งระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนประเภท สัดส่วน รูปแบบ ขนาดความสูง และน้ำาหนักของเสาโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์

ระบบโทรคมนาคมตา่งๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้า ทัง้น้ี รปูแบบของการใหบ้รกิาร ประกอบด้วยการดำาเนินงานตดิตัง้สถานี

ฐาน (New Site) เพื่อรองรับการขยายพื้นที่การให้บริการของเครือข่ายสัญญาณ และการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภาพ

ของเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม (Upgrade) โดยรับงานจากเจ้าของโครงข่ายหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น True move, AIS และ 

DTAC เป็นต้น หรือรับงานจากผู้รับเหมาที่รับจากงานมาจากเจ้าของโครงข่าย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงานจะมีลักษณะ 

เป็นโครงการ ประกอบด้วยพ้ืนที่ติดตั้ง (Site) หลายแห่งในแต่ละโครงการ ซึ่งโดยทั่วไป งานติดตั้งสถานีฐานจะใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 

ตดิตั้งโดยเฉลีย่ประมาณ 45-60 วนัตอ่พืน้ที่ตดิตั้ง ทัง้นี้ บรษิัทจะมวีศิวกรของบรษิทัเปน็ผูค้วบคมุสำาหรบังานที่ไดส้ง่ตอ่ใหแ้กผู่ร้บัเหมาช่วงเป็น 

ผูด้ำาเนนิการ โดยจะกำาหนดอตัราคา่บริการเปน็อตัราคงทีต่อ่พ้ืนทีต่ดิตัง้ตามความยากงา่ยของงาน ซึง่มปีจัจยัพิจารณาทีส่ำาคัญ ไดแ้ก ่ภูมศิาสตร์

ของพ้ืนที่ติดตั้ง (ติดตั้งบนอาคารหรือตามพ้ืนดิน) ระยะทางของพ้ืนที่ติดตั้ง ประเภทและรูปแบบของเสาโทรคมนาคม และระยะเวลาดำาเนิน

การ เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมมีการขยายตัวตามการลงทุนของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะพิจารณาลงทุน 

ตามภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ
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ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา บรษิทัไดร้บัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมตามขัน้ความสำาเรจ็ของงาน (Percentage of Completion) โดย

อา้งองิข้ันความสำาเรจ็ของงานจากรายงานของวิศวกรของบรษิทั (proven by engineer) อยา่งไรกต็าม ตัง้แตป่ ี2555 เปน็ตน้ไป บรษิทัจะรบัรู้ 

รายไดใ้นระยะแรกที ่95% ของมลูคา่งาน เมือ่งานทีบ่รษิทัไดร้บัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ยพรอ้มตดิตัง้ เนือ่งจากขัน้ตอนดงักล่าวเปน็ขัน้ตอนทีร่บั

รู้ร่วมกันกับผู้วา่จ้างว่างานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำาหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เมื่อผู้วา่จ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงาน 

ของบริษัท โดยออกหนังสือรับรอง Final Acceptance Certificate ซึ่งเป็นการยืนยันว่า งานได้สำาเร็จ 100% แล้ว ซึ่งโดยปกติ ช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวจะมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ สำาหรับงานที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยังไม่รับรู้รายได้และต้นทุนของงาน

ดังกล่าว  โดยจะบันทึกไว้เป็นงานระหว่างติดตั้งอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือแทน และเมื่อได้ดำาเนินการจนกระทั่งงานดังกล่าวมีความคืบหน้าตาม

ขั้นความสำาเร็จของงานที่ 95% บริษัทจะดำาเนินการโอนย้ายจากบัญชีงานระหว่างติดตั้งที่ได้เคยบันทึกไว้ออกไป และรับรู้เป็นรายได้และต้นทุน

ในงบกำาไรขาดทุนแทน ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง

นอกจากนี ้ในป ี2553-2556 บรษิทัไดร้บัการวา่จา้งเปน็ผูล้งทนุ ตดิตัง้ และบำารงุรกัษาอปุกรณป์ระเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานตาม

โครงการ Smart Way (“อุปกรณ์ที่ติดตั้งตามสัญญา”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่ไดร้ว่มกันกำาหนดนโยบายเกีย่วกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟสาธารณะ โดยบรษิทัเปน็ผูล้งทนุในการตดิตัง้โคมไฟ 

ทีม่ศีกัยภาพในการประหยัดพลงังาน และบำารงุรกัษาเปน็ระยะเวลา 10 ป ีทีจ่งัหวดัราชบรุ ีและเมอืงพัทยา ซึง่บรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทนสำาหรบั

พลงังานไฟฟ้าทีป่ระหยดัไดใ้นชว่งระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ณ ปจัจบุนั บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะลงทนุในโครงการลักษณะนีเ้พ่ิมเตมิอกีในอนาคต

อนึ่ง งบการเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนที่มีอำานาจควบคุม 

โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมบริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 กิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส (ได้จดเลิกประกอบธุรกิจ 

ปี 2557) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และกิจการร่วมค้า บริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (ได้แจ้งคำาขอเลิกประกอบกิจการกับ 

กรมสรรพากรแลว้ตัง้แตป่ ี2551) ในสดัสว่นร้อยละ 50 ดว้ยเหตุนี ้ในการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในป ี2555-2557  

จะวิเคราะห์จากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำาคัญ 

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
รายได้รวม
รายไดห้ลักของบรษิทัมาจากการจำาหนา่ยผลิตภัณฑเ์กีย่วกบัระบบไฟฟ้า เชน่ สายไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟา้ประเภทต่างๆ และจากการใหบ้รกิาร

ติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการติดตั้งงานโทรคมนาคม และการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมี 

รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายรบัจากการใหบ้รกิารตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า คา่ส่งเสรมิการตลาดของผูจ้ดัจำาหนา่ย ดอกเบีย้รบั คา่เชา่ กำาไรจากการจำาหนา่ย

สินทรัพย์ และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ :- 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สายไฟฟ้า 2,138.01 64.75 2,107.19 66.67 2,235.70 55.78

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 172.26 5.22 230.23 7.28 440.60 10.99

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 90.54 2.74 104.08 3.29 101.08 2.52

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 70.30 2.13 93.21 2.95 140.86 3.52

วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 62.20 1.88 49.96 1.58 37.31 0.93

หม้อแปลงไฟฟ้า 24.33 0.74 24.66 0.78 13.96 0.35

อื่นๆ 12.77 0.39 28.12 0.89 7.98 0.20

รวมรายได้จากการขาย 2,570.40 77.84 2,637.45 83.45 2,977.49 74.29

รายได้จากการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 682.12 20.66 468.60 14.83 827.36 20.64

รายได้จากการติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม 28.03 0.85 26.68 0.84 27.57 0.69

รายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 144.55 3.61

รายได้จากการบริการอื่นๆ 5.24 0.16 5.70 0.18 7.38 0.18

รวมรายได้จากการบริการติดตั้ง 715.39 21.66 500.98 15.85 1,006.86 25.12

รายได้ค่าติดต่อประสานงาน - - - -

รายได้อื่น ๆ * 16.32 0.49 22.09 0.70 23.75 0.59

รายได้รวม 3,302.11 100.00 3,160.52 100.00 4,008.10 100.00

ปี 2555-2557 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 3,302 ล้านบาท และ 3,161 ล้านบาท และ 4,008 ล้านบาทตามลำาดับ โดยรายได้หลักมาจาก

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75-84ของรายได้รวม ส่วนราย

ได้ที่สำาคัญรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตั้ง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 16-25 ของรายได้รวม 

ปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,008 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 27 เมื่อเทียบปี 2556 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดตั้ง ในสัดส่วนร้อยละ 74 และร้อยละ 25 ของ 

รายได้รวม ตามลำาดับ
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ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สายไฟฟ้า 2,138.01 60.39 2,107.19 68.06 2,235.70 85.00

รายได้จากการขาย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สายไฟฟ้า 2,138.01 83.18 2,107.19 79.89 2,235.70 75.09

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 172.26 6.70 230.23 8.73 440.60 14.80

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 90.54 3.52 104.08 3.95 101.08 3.39

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 70.30 2.73 93.21 3.54 140.86 4.73

วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 62.20 2.42 49.96 1.89 37.31 1.25

หม้อแปลงไฟฟ้า 24.33 0.95 24.66 0.93 13.96 0.47

อื่นๆ 12.77 0.50 28.12 1.07 7.98 0.27

รวมรายได้จากการขาย 2,570.40 100.00 2,637.45 100.00 2,977.49 100.00

รายได้จากการขายและการให้บริการ
- รายได้จากการขาย
รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งในปี 2555-2557 บริษัทมีรายได้ 

จากการขายจำานวน 2,570 ล้านบาท 2,637 ล้านบาท และ 2,978 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ร้อยละ 83 และร้อยละ  

74 ของรายได้รวม ตามลำาดับ 

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2555 – 2557  สามารถแบ่งตามประเภทของสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้

รายไดจ้ากการขายในระหว่างป ี2555-2557 มอีตัราเตบิโตเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 13 ตอ่ป ีโดยมสีาเหตมุาจากยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึนของสายไฟฟ้า

เป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 75-83 ของรายได้จากการขาย และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ต่อปี สำาหรับใน

ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนรายได้จากการขาย ปี 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปริมาณจำาหน่ายและ

ยอดขายของสายไฟฟ้าในระหว่างปี 2555-2557 สรุปได้ดังนี้

มีรายได้จากการขายสายไฟฟ้าในปี 2556 จำานวน 2,107 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากราคาจำาหน่าย 

สายไฟฟ้า ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำาคัญของสายไฟฟ้า โดยปรับลดลงเหลือประมาณ 32 บาทต่อเมตร

ในปี 2556 จากเฉลี่ยประมาณ 33 บาทต่อเมตรในปี 2555 คิดเป็นราคาจำาหน่ายต่อหน่วยลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 3

ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟจำานวน 2,236 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทได้รับ

งานจากโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โครงการรถไฟฟ้า  โครงการหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ

สำาหรับรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งได้แก่ หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

การติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ มีจำานวนรวมประมาณ 
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432 ล้านบาท 530 ล้านบาท และ 742 ล้านบาท ในปี 2555-2557ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17-25 ของรายได้จากการขาย 

โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี สำาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยรายได้จากการหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 34 ต่อปี  เนื่องจากบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า

ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ประมาณ 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ซึ่งรายได้หลักมาจากยอดขายของหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 

ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 92 ต่อปีเนื่องจากบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าเพิ่มในเขตภาคกลาง

อนึง่ รายไดจ้ากการจำาหนา่ยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอืน่ๆ ของบรษิทัมาจากการจำาหน่ายใหแ้กลู่กค้าภายในประเทศทัง้หมด โดยจดั

จำาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน มีจำานวนรวมประมาณ 3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัท

มีนโยบายที่จะขยายเพิ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศในแถบอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics  

Community: AEC) นอกจากนี ้บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะมุง่ทำาการตลาดในภาคหน่วยงานราชการมากข้ึน โดยมอบหมายให้บรษิทัยอ่ยเปน็ผูด้ำาเนนิการ 

ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุกดังกล่าว บริษัทมีความมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้จากการ

จำาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจัดหาลูกค้าด้วยการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งการเข้าพบโดยตรงและ/หรือการติดต่อผ่านอุปกรณ์

ส่ือสารตา่งๆ เชน่ โทรศพัท ์โทรสาร และอนิเทอรเ์นต็ เปน็ตน้ และตดิตอ่โดยผา่นการแนะนำาจากพันธมติรทางธุรกจิต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ

บรษิทั ผูบ้รหิาร ลกูคา้ และผูผ้ลิตสนิคา้ เปน็ตน้ โดยบรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายใหม้กีารวิเคราะหฐ์านะการเงนิและประวัตกิารชำาระเงนิของลูกคา้

อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือกำาหนดและปรับปรุงนโยบายการกำาหนดวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยทำาให้บริษัทสามารถ

ควบคุมวงเงินการขายให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

- รายได้จากการบริการติดตั้ง
ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบ

งานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบำารุงรักษาระบบ (Maintenance Services) และ (2) ธุรกิจการให้บริการ

ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System)  (3)ธุรกิจการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (บริษัทย่อย)  โดย

บรษิทัมรีายไดจ้ากการบริการตดิตัง้เปน็จำานวน 501 ลา้นบาท และ 1,007 ลา้นบาท ในป ี2556-2557ตามลำาดบั ซึง่คดิเปน็อตัราเตบิโตประมาณ

ร้อยละ 101 ต่อปี  ทั้งนี้ อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ่งมี

สัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 82-94 ของรายได้จากการบริการติดตั้งรวม เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพัฒนาอย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะการขยายเสาโทรคมนาคมและการตดิตัง้อปุกรณเ์พ่ิมเตมิเพ่ือรองรบัเครอืข่าย 4G ของผูป้ระกอบการที่ให้บรกิารสัญญาณ

โทรศัพทเ์คล่ือนที ่  สำาหรบัป ี2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการบรกิารตดิตัง้เปน็จำานวน 1,007 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 101 เมือ่เทยีบกบั

ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 358 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2557   

บรษิทัมสัีญญากอ่สรา้งเสาใหมก่บักองทนุรวมโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคมทรโูกรทซึง่มกีำาหนดระยะเวลา 2 ป ีรายได้งานตดิตัง้โทรคมนาคม

เป็นงาน 4G ของผู้ประกอบการที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ รายได้จากการบริการติดตั้งในปี 2555-2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ปี 2555-2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม เป็นจำานวน 682 ล้านบาท  และ469 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง

ประมาณร้อยละ 31 สำาหรับปี 2557 รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม เป็นจำานวน 827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ  

77 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมตามแต่ละขั้นของความสำาเร็จของงาน (Percentage of  

Completion) โดยอ้างองิจากรายงานของวิศวกรของบรษิทั (proven by engineer) อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ป ี2555 เปน็ตน้มา บรษิทัจะรบัรูร้าย

ได้ในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่างาน เมื่องานที่บริษัทได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั้ง เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่รับรู้

ร่วมกันกับผู้ว่าจ้างว่างานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำาหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงาน

ของบริษัท โดยออกหนังสือรับรอง Final Acceptance Certificate ซึ่งเป็นการยืนยันว่า งานได้สำาเร็จ 100% แล้ว ซึ่งโดยปกติ ช่วงระยะเวลา 

ดังกล่าวจะมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ สำาหรับงานที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยังไม่รับรู้รายได้และต้นทุนของ

งาน โดยจะบันทึกไว้เป็นงานระหว่างติดตั้งอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือแทน ซึ่งมีจำานวน 3 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ในปี 2556 และ ปี 2557  

ตามลำาดับ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อสินค้าคงเหลือ)

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งได้แก่ เจ้าของโครงข่ายระบบ

โทรคมนาคม และผูรั้บเหมารายใหญ่ซึง่รบังานจากเจา้ของโครงขา่ยระบบโทรคมนาคมโดยตรง โดย ณ ส้ินป ี2557 บรษิทัมสัีญญางานใหบ้รกิาร

ติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2,860 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการที่รับรู้จนถึงวันสิ้นงวด ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้น

ไป เปน็จำานวน 2,405 ล้านบาท โดยไดร้บัรูเ้ปน็รายไดใ้นระหวา่งป ี2557 เปน็จำานวน 827 ล้านบาท ทัง้น้ี รปูแบบของการให้บรกิารตดิตัง้ระบบ

โทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) และการติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Upgrade) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มลูคา่งานของ New Site มจีำานวน 1,259 ล้านบาท และ 2,297 ล้านบาท ตามลำาดบั คดิเปน็รอ้ยละ 77และรอ้ยละ  

80 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ตามลำาดับ ซึ่งสามารถแบ่งรายได้การให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมตามรูปแบบของการให้บริการได้ดังนี้

รายได้จากการบริการติดตั้ง
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 682.12 95.35 468.60 93.54 827.36 82.17

รายได้จากการติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม 28.03 3.92 26.68 5.33 27.57 2.74

รายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - - - - 144.55 14.36

รายได้จากการบริการอื่นๆ 5.24 0.73 5.70 1.14 7.38 0.73

รวมรายได้จากการบริการติดตั้ง 715.39 100.00 500.98 100.00 1,006.86 100.00
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ปี 2556 ปี 2557

รายได้ที่รับรู้ (> 95%) รายได้ที่รับรู้ (> 95%)

มูลค่า
โครงการ

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ วัน
ที่ 1 ม.ค. 
2556

รายได้ที่รับรู้
ในระหว่างปี 

2556

รวมรายได้ที่
รับรู้ 

มูลค่า
โครงการ

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ วัน
ที่ 1 ม.ค. 
2557

รายได้ที่รับรู้
ในงวด 
ปี 2557

รวมรายได้ที่
รับรู้

New Site 1,258.64 892.51 322.02 1,214.53 2,296.95 1,214.53 683.45 1,897.98

Upgrade 244.94 151.58 81.53 233.11 409.92 233.11 135.43 368.54

งานอื่นๆ * 130.72 64.47 65.04 129.51 152.86 129.51 8.49 138.00

รวม 1,634.30 1,108.56 468.59 1,577.15 2,859.73 1,577.15 827.37 2,404.52

หมายเหตุ: * งานอื่นๆ ได้แก่ งานติดตั้ง New Site พร้อม Upgrade และงานติดตั้งพิเศษ

สำาหรับรายได้จากการติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม มีจำานวน 28 ล้านบาท 27 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ในปี 2555-2557 ตามลำาดับ โดย

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลามให้แก่ลูกค้า ด้วยการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ตามช่อง

เปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ 

และควันไฟ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำาคัญของการติดตั้งระบบ

ป้องกันไฟลามมากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยชะลอการเผาไหม้และการเกิดควันไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยได้  

รายได้บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  เป็นรายได้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 

158 ล้านบาท  โดยบริษัทรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่ทำาเสร็จในปี 2557  เป็นจำานวน 145 ล้านบาท

รายได้จากการบริการอื่นๆ ในปี 2555-2557 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way เป็นหลัก ซึ่งเป็นโครงการลงทุน ติดตั้ง และบำารุง

รักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบ

ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า 

ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่า กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยในปี 2555-2557 บริษัทมีรายได้อื่นประมาณ 

16 ล้านบาท 22 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับรายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
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หมายเหตุ: * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า กำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินรับคืนค่าเครมประกันภัย เงินรับคืนค่าภาษีต่างๆ และรายการปรับปรุง

ต่างๆ เป็นต้น 

ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการติดตั้ง และต้นทุนค่าติดต่อประสานงาน

- ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทมาจากต้นทุนจากการซื้อสินค้ามาเพ่ือขายเป็นหลัก โดยทั่วไป บริษัทมีนโยบายกำาหนดราคาขายโดยบวกกำาไรส่วนเพ่ิม 

(Margin) จากต้นทุนที่ซื้อมา เพื่อจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยในปี 2556-2557 บริษัทมีต้นทุนขายจำานวน 2,297 ล้านบาท 2,411 ล้านบาท 

และ 2,670 ล้านบาท ตามลำาดบั เพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งตามการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากขาย คดิเปน็อตัราส่วน รอ้ยละ 92 รอ้ยละ 89 และรอ้ยละ  

91 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย ตามลำาดับ 

ป ี2556 บรษิทัมตีน้ทนุขาย 2,411 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา ซึง่เปน็การเพ่ิมขึน้ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พ่ิม

สูงขึ้น โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 91เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 ปี 2555 เนื่องจากราคาทองแดงลดลงส่งผล

ทำาให้ราคาขายลดลง ในขณะที่ต้นทุนสินค้าไม่ได้ปรับลดลงตามเนื่องจากบริษัทบันทึกต้นทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี้ บริษัทไม่มี

ส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ปี 2556  ทำาให้ส่วนลดรับมีจำานวนลดลงจาก 59 ล้านบาท ปี 2555 เหลือ 15 ล้านบาท ปี 

2556 อีกทั้งบริษัทมีการตั้งสำารองเพื่อปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวนประมาณ 26 ล้านบาท ปี 2556 

ปี 2557  บริษัทมีต้นทุนขาย 2,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย

ที่สูงขึ้น  โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  และบริษัทมีการตั้งสำารองเพื่อปรับลด

ราคาทุนของสินค้าเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวนประมาณ 26 ล้านบาท ในปี 2557  

- ต้นทุนบริการติดตั้ง 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารเปน็ตน้ทนุทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารตดิตัง้งานระบบโทรคมนาคม และงานระบบปอ้งกนัไฟลาม และอืน่ๆ โดยในป ี2555-2557 

ต้นทุนบริการติดตั้งมีจำานวนประมาณ 526 ล้านบาท 332 ล้านบาท และ 695 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 74 ร้อยละ 

66 และร้อยละ 69 ของรายได้จากการบริการติดตั้ง ตามลำาดับ ทั้งนี้ ต้นทุนบริการติดตั้งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่า

สินคา้ที่ใชใ้นการตดิตัง้ เชน่ เสาโทรคมนาคม อปุกรณต์า่งๆ ของงานโทรคมนาคม อปุกรณ์ตา่งๆ ของงานปอ้งกนัไฟลาม อปุกรณ์ต่างๆของงาน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งรวมเป็นสัดส่วนเฉลี่ยในปี 2556 และ 2557 ประมาณร้อยละ 86 และร้อยละ 80 ของต้นทุนบริการติดตั้ง ตาม

ลำาดบั อนึง่ ตน้ทนุบริการตดิตัง้มาจากการใหบ้รกิารตดิตัง้งานระบบโทรคมนาคมเปน็หลัก โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555-2557 บรษิทัมตีน้ทนุ

บรกิารงานโทรคมนาคมทีร่บัรูจ้นถงึวันสิน้งวดเปน็จำานวน 790 ลา้นบาท 1,092 ลา้นบาท และ 1,653  ลา้นบาท ตามลำาดบั ซึง่มรีายละเอยีดดังนี้

รายได้อื่นๆ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ค่านายหน้า - - 6.80 30.79 - -

รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า 1.70 10.40 - - 4.12 17.35

ดอกเบี้ยรับ 4.96 30.40 6.58 29.78 8.62 36.30

กำาไรขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน 3.52 21.55 1.07 4.85 0.53 2.23

รายได้ค่าขนส่ง 1.06 6.48 2.31 10.46 3.08 12.97

หนี้สูญรับคืน 0.31 1.90 - - - -

อื่นๆ * 4.78 29.27 5.33 24.12 7.40 31.15

รายได้อื่น 16.32 100.00 22.09 100.00 23.75 100.00

รายละเอียดของรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2555-2557 มีรายละเอียดดังนี้
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ต้นทุนบริการติดตั้งงานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/55 ณ 31/12/56 ณ 31/12/57

ต้นทุนบริการที่รับรู้

  ต้นทุนบริการที่รับรู้จนถึงวันต้นงวด 284.47* 790.33 1,099.28

  ต้นทุนบริการที่รับรู้ในระหว่างงวด 505.86 308.95 553.54

รวมต้นทุนบริการที่รับรู้จนถึงวันสิ้นงวด 790.33 1,092.28 1,652.82

อนึง่ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บรษิทัไดป้ระมาณการตน้ทนุบรกิารสำาหรบัโครงการโทรคมนาคมทัง้หมดเปน็จำานวน 1,139 ลา้นบาท  

และ 1,970 ล้านบาทโดยได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมที่มีการดำาเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไปเป็นจำานวน 1,099 ล้านบาท 

และ 1,653 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมยกมา 790 ล้านบาท และ 1,092 ล้านบาท และต้นทุนบริการงานโทรคมนาคม 

ที่รับรู้ในระหว่างปี 2556 – 2557 จำานวน 309 ล้านบาท และ 554 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมมาจากการติดตั้งงานก่อสร้าง

สถานีฐาน (New Site) เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของประมาณการต้นทุนบริการโครงการโทรคมนาคมทั้งหมด  

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายใน

การขาย และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมสัีดสว่นลดลงเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม โดยมีสัดส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 8 เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมใน

ปี 2555-2557  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม สำาหรับในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทในช่วงที่ผ่านมาได้ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเป็นหลัก โดยในปี 

2555-2557 มีจำานวนรวมประมาณ 62 ล้านบาท 74 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2-3 ของ

รายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในป ี2555-2557 มจีำานวน 188  ล้านบาท 186 ล้านบาท และ 223 ล้านบาท ตามลำาดบั หรอืคิดเปน็ประมาณ รอ้ยละ 6  

ของรายได้รวม ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53-64 ของค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำาคัญอื่นๆ ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะและอุปกรณ์สำานักงาน ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่า

ดำาเนินงาน และค่าเช่าสำานักงานและโกดัง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2556 มีจำานวน 186 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2555

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2557 มีจำานวน 223 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำานวน 37 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2556  เนื่องมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานเปน็หลกั  โดยบรษิทัมกีารเพ่ิมจำานวนพนกังานและจา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นกังานเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบ

การที่เพิ่มสูงขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
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- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิของบรษิทัมาจากดอกเบีย้จากเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ โดยในป ี2555-2557 บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจำานวน 20 ลา้นบาท  

21 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 5-8 ต่อปี 

อนึ่ง บริษัทย่อยได้รับวงเงินกู้ระยะยาวจำานวนรวม 40 ล้านบาทในปี 2551 เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำานักงานสาขาที่จังหวัด

ชลบุรี กำาหนดชำาระคืนภายใน 7 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย ทำาให้ในปี 2555 บริษัทได้เข้าซื้อ

ที่ดินและอาคารสำานักงานสาขาที่จังหวัดชลบุรีจากบริษัทย่อยในราคารวม 50 ล้านบาท (ราคามูลค่าตามบัญชีประมาณ 48 ล้านบาท) ซึ่งเป็น

ไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทได้รับวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน 18 ล้านบาทจากสถาบันการเงิน และได้เบิก

ใช้วงเงินดังกล่าวจำานวนประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อนำามาชำาระค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบริษัทย่อย โดยมีระยะเวลากำาหนดชำาระคืนภายใน

เดือนกันยายน 2558

ปี 2556 บริษัทได้มีการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำานวนประมาณ 118 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อที่ดินสำาหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำานักงาน

และคลังสินค้าแห่งใหม่ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำานวน 21 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการใช้วงเงินระยะสั้น  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเกิดจากวงเงินระยะยาวที่กู้ไว้

กำาไร

ป ี2555-2557 บรษิทัมกีำาไรขัน้ตน้จากธุรกิจจำาหนา่ยสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทตา่งๆ และธุรกจิการใหบ้รกิารตดิตัง้ เปน็จำานวน 463 

ล้านบาท 396 ล้านบาท และ 590 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 14 ร้อยละ 13 และร้อยละ 15 ตามลำาดับ 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ :-

- กำาไรขั้นต้น - ธุรกิจจำาหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ
บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำาไรขั้นต้นจากธุรกิจจำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 273 ล้านบาท 227 ล้านบาท และ 277 ล้านบาท ในปี  

2555 -2557 ตามลำาดับ โดยคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นประมาณ ร้อยละ 11 ร้อยละ 9 และร้อยละ 9 ของรายได้จากการขาย  ปี 2555 บริษัท

ได้รับส่วนลดพิเศษ (Rebate) สำาหรับการขายได้ตามเป้าหมาย และส่วนลดรับจากผู้จัดจำาหน่าย จึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้น 

เปน็ร้อยละ 11 ของรายไดจ้ากการขาย สำาหรบัจำานวนกำาไรข้ันตน้ และอตัรากำาไรขัน้ตน้จากธุรกจิจำาหนา่ยอปุกรณไ์ฟฟ้าใน ป ี2556 มกีารปรับตวั 

ลดลงเมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา เนือ่งจากไดร้บัผลกระทบจากการปรบัลดลงของราคาทองแดงตามทีก่ล่าวในหวัขอ้รายได้จากการขายและตน้ทนุ

ขาย และไม่มีส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทและกำาไรขั้นต้นในปี 2557 จะเท่ากับปี 2556 

- กำาไรขั้นต้น - ธุรกิจบริการติดตั้ง
บรษิทัมผีลประกอบการทีม่กีำาไรขัน้ตน้จากธุรกจิบรกิารตดิตัง้ ประมาณ 189 ล้านบาท และ 169 ล้านบาท ในป ี2555-2556 โดยคิดเปน็อตัรากำาไร

ขั้นต้นประมาณร้อยละ 26 และ ร้อยละ 34 ของรายได้จากบริการติดตั้ง ตามลำาดับ ซึ่งจำานวนกำาไรขั้นต้นที่ลดลงดังกล่าวมาจาก  ลักษณะงาน 

ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นงานติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Upgrade) ซึ่งมีส่วนต่างกำาไร (Margin) ที่ดีกว่างานติดตั้งสถานีฐาน (New Site) จึงทำาให้

อัตรากำาไรขั้นต้นของปี 2556 สูงกว่าอัตรากำาไรขั้นต้นของปี 2555

ปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นประมาณ 312 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตั้ง หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 31 ของรายได้จาก

บริการติดตั้ง ในขณะที่ในปี 2556 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นประมาณ 169 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 34 ของรายได้จาก

บริการติดตั้ง ทั้งนี้ สาเหตุที่กำาไรขั้นต้นในปี 2557 มีจำานวนมากขึ้นเนื่องจากปี 2557  บริษัทมีรายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (บริษัทย่อย)

เพิ่มขึ้น  ส่วนอัตรากำาไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจาก งานในปี 2557 เป็นงานติดตั้งสถานีฐานราก 
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- กำาไรสุทธิ
บริษัทมีกำาไรสุทธิในปี 2555-2557 จำานวน 158 ล้านบาท 110 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิประมาณร้อยละ 5 

ร้อยละ 3 และร้อยละ 6 ตามลำาดับ เป็นหลัก

ปี 2555 บริษัทมีกำาไรก่อนภาษี ประมาณ 208 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าใช้จ่าย

ภาษทีีจ่า่ยจรงิเพียงประมาณรอ้ยละ 24 ของกำาไรก่อนภาษ ีเนือ่งจากมพีระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรา

และยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ (530) พ.ศ. 2554 กำาหนดลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 จากอัตราปกติร้อยละ 

30 ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงกำาไรก่อนภาษีตามวิธีการเหมือนปี 2553 และ 2554 แต่อัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่จ่ายจริงในปี 2555 มีอัตราสูงกว่า

อัตราภาษีที่กำาหนดไม่มากเหมือนปี 2553 และ 2554 เนื่องจากบริษัทมีการเรียกเก็บหนี้ที่เคยตั้งสำารองไว้ ซึ่งกรมสรรพากรไม่ถือเป็นรายได้ 

และบริษัทมีการจำาหน่ายสินค้าที่เคยตั้งขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยไว้ จึงไม่ได้นำารายการดังกล่าวมารวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ปี 2556 บริษัทมีกำาไรก่อนภาษี ประมาณ 137 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 27 ล้านบาท แบ่งเป็นภาษีเงินได้

นิติบุคคลระหว่างกาลประมาณ 24 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง

ชั่วคราวประมาณ 4 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่จ่ายจริงประมาณร้อยละ 20 ของกำาไรก่อนภาษี ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรา

ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ (530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกำาหนดลด

หย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556-2557 เหลือร้อยละ 20 ต่อปี จากอัตราปกติร้อยละ 30

ปี 2557 บริษัทมีกำาไรก่อนภาษีประมาณ 299 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 64 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาษีเงินได้

นิติบุคคลระหว่างกาลประมาณ 54 ล้านบาท  และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราวประมาณ 9 ล้านบาทโดยจดัเปน้อตัราคา่ใชจ้า่ยภาษทีีจ่า่ยจรงิประมาณรอ้ยละ 21 ของกำาไรกอ่นภาษ ี ซึง่มอีตัราสูงกว่าอตัราทีก่ำาหนด

ไม่มากเนื่องจากการปรับปรุงรายการทางภาษี

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ปี 2555-2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 47 ร้อยละ 15 และร้อยละ 21 ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามกำาไรสุทธ ิ

ทีเ่พ่ิมข้ึนในแตล่ะป ีบรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอัตราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธิหลังหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะ  

และหลังหักสำารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำาหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่าย

เงนิปนัผล) ในระหว่างป ี2555-2557 บรษิทัมกีำาไรสุทธิจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั เปน็จำานวนประมาณ 164 ล้านบาท 106 ล้านบาท และ 

214 ล้านบาท ตามลำาดับ และได้มีการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 123 ล้านบาท 98 ล้านบาท และ 

122.70 ล้านบาทตามลำาดับ คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 78 ร้อยละ 89 และร้อยละ 71 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท ตามลำาดับ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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สำาหรบัในอนาคต บรษิทัจะยังคงดำาเนนิการตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลตามที่ไดร้ะบใุนส่วนที ่2 ข้อ 8 โครงสรา้งเงนิทนุ หวัข้อ 8.3 นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล อย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 มีจำานวนประมาณ 2,016 ล้านบาท 2,060 ล้านบาท และ 2,612 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 24 ต่อปี โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 49-67 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ส่วนสินทรัพย์ที่สำาคัญรองลงมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)

เงินปันผลประจำาปี 2555 ประกอบด้วย

-  เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 5 บาท

0.28 11.20

-  เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2555-สุทธิ
ภายหลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 โดยจ่าย
เงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำานวน 40 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท *

2.80 112.00

รวมเงินปันผลประจำาปี 2555 3.08 123.20

เงินปันผลประจำาปี 2556 ประกอบด้วย

เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น 
จำานวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

0.06 42.00

-  เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2556-สุทธิ
ภายหลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 โดยจ่าย
เงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือ

0.08 56.00

รวมเงินปันผลประจำาปี 2556 0.14 98.00

เงินปันผลประจำาปี 2557 ประกอบด้วย

เงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นจำานวน 
700 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท

0.06 42.00

-  เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2557-สุทธิภาย
หลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 โดยจ่ายหุ้น
ปันผล (ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นปันผล)

0.10

 - เงินสดปันผล 0.0112

รวม 0.1112 80.70

รวมเงินปันผลประจำาปี 2557 0.1712 122.70

หมายเหต:ุ สำาหรบัการจา่ยปนัผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานงวด 6 เดอืนหลงัป ี2557นัน้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2558 นอกจาก

นี้จำานวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหากมีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่ง

เป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจำานวนรวมของเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนตามจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วที่เพ่ิมขึ้นจาก

การใช้สิทธิของ CSS-W1 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญครบเต็มจำานวน จะทำาให้จำานวนรวมของเงินปันผล 

ปี 2014 จะมีจำานวนเงินรวมประมาณ 150.98 ล้านบาท
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ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 มีจำานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 44 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์

ที่ติดตั้งตามสัญญา ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวมประมาณ 159 ล้านบาท 

สำาหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557จำานวนประมาณ 2,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

26.79 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำานวน

เพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมีจำานวนเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันลดลง  18 ล้านบาท  และที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์มีจำานวนเพ่ิมขึ้น 72 ล้านบาทเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสำานักงานแห่งใหม่ และมีการซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์สำานักงาน

สำาหรับใช้ในคลังสินค้าแห่งใหม่

รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ :-

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557  บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมประมาณ 1,336 ล้านบาท 1,018ล้านบาท และ 1,321 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 67 ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

- ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิประมาณ 885 ล้านบาท 772 ล้านบาท และ 897ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็น

สัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมาณ ร้อยละ 44 ร้อยละ 37 และร้อยละ 34 ตามลำาดับ โดยลูกหนี้การค้ามีจำานวนเพิ่มขึ้นตามยอดขาย

สินค้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน โดยบริษัทพิจารณาลำาดับชั้นการ

ให้สินเชื่อ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้าย้อนหลัง และวิเคราะห์ด้านการเงิน และด้านธุรกิจ และมีนโยบายทบทวน

วงเงินการให้สินเชื่ออย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ย บริษัทให้ระยะเวลาชำาระค่าสินค้าแก่ลูกค้าประมาณ 30-90 วัน โดยรายละเอียดของอายุ

ลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 สามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า

รายการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ   389.48 39.28% 413.38 47.45% 519.48 54.04%

ลูกหนี้เกินกำาหนดชำาระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 426.11 42.97% 316.14 36.29% 322.80 33.60%

  3-6 เดือน 52.16 5.26% 17.84 2.05% 27.17 2.82%

  6-12 เดือน 29.44 2.97% 19.41 2.23% 26.82 2.79%

  เกิน 12 เดือนขึ้นไป 94.41 9.52% 104.47 11.99% 64.87 6.75%

ลูกหนี้การค้ารวม 991.60 100.00% 871.24 100.00% 961.14 100.00%

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107.03) -10.79% (99.41) (11.41)% (64.47) (6.70)%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 884.57 89.21% 771.83 88.59 896.67 93.30

      (หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัทมีนโยบายในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ 

และสภาวะเศรษฐกจิ ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการวเิคราะหอ์ายขุองหนีท้ีค่งคา้ง บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะต้ังสำารองคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญในอตัรารอ้ย

ละ 50 ของมูลค่าลูกหนี้สำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระ 6-12 เดือน และตั้งสำารองในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าลูกหนี้สำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกิน 

12 เดือนขึ้นไป

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 บรษิทัมอีตัราส่วนลกูหนีท้ียั่งไมถ่งึกำาหนดชำาระและลกูหนีท้ีเ่กนิกำาหนดชำาระไมเ่กนิ 6 เดอืน รวมเพ่ิมข้ึนเปน็ประมาณ

ร้อยละ 88 ของลูกหนีก้ารคา้รวม และมอีตัราสว่นลูกหนีท้ีเ่กนิกำาหนดชำาระต้ังแต่ 6 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน และอตัราส่วนลูกหนีท้ีเ่กนิกำาหนด

ชำาระ 12 เดอืนขึน้ไป ประมาณรอ้ยละ 3 และรอ้ยละ 10 ของลูกหนีก้ารคา้รวม ตามลำาดบั และไดต้ัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญเปน็จำานวนเงนิ 107 

ล้าน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของลูกหนี้การค้ารวม ทำาให้คงเหลือลูกหนี้การค้า-สุทธิ ประมาณ 885 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 6 เดือน รวมเพ่ิมข้ึนเป็น

ประมาณร้อยละ 86 ของลูกหนี้การค้ารวม และมีอัตราส่วนลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน และอัตราส่วนลูกหนี้

ที่เกินกำาหนดชำาระ 12 เดือนขึ้นไป ประมาณร้อยละ 2 และร้อยละ 12 ของลูกหนี้การค้ารวม ตามลำาดับ และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

จำานวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 11 ของลูกหนี้การค้ารวม ทำาให้คงเหลือลูกหนี้การค้า-สุทธิ ประมาณ 772 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 6 เดือน รวมเป็นประมาณ 

ร้อยละ 90 ของลูกหนีก้ารคา้รวม และมอีตัราสว่นลูกหนีท้ีเ่กนิกำาหนดชำาระต้ังแต่ 6 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน และอตัราส่วนลูกหนีท้ีเ่กนิกำาหนด

ชำาระ 12 เดอืนข้ึนไป ประมาณรอ้ยละ 3 และรอ้ยละ 7 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ตามลำาดับ และได้ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญเปน็จำานวน 65 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลูกหนี้การค้ารวม ทำาให้คงเหลือลูกหนี้การค้า-สุทธิ ประมาณ 897 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และระบบการควบคุมและติดตามการชำาระหนี้ของลูก

หนี้ที่กำาหนดข้ึนมีความเหมาะสมและเพียงพอสำาหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุงนโยบายทางด้านลูกหนี้ให้มี 

ความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

ปี 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ประมาณ 115 วัน 146  วัน และ  109 วัน ตามลำาดับ ซึ่งเป็น

ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าของบริษัท

- ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อ่ืนประกอบด้วย รายได้ค้างรับงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ มูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ลูกหนี้อื่น  

รายได้ค้างรับอื่นๆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีจำานวนรวมประมาณ 452 ล้านบาท 245 ล้านบาท และ 424 ล้านบาท ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 2555-2557 ตามลำาดบั โดยมมีลูคา่งานตดิตัง้ทีแ่ล้วเสรจ็แตยั่งไมเ่รยีกเกบ็เปน็ส่วนประกอบหลัก ซึง่คดิเปน็สัดส่วนเฉล่ียประมาณ

ร้อยละ 65-97 ของมูลค่าลูกหนี้อื่น   

มูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เป็นรายได้ค่าบริการติดตั้งโทรคมนาคมที่รับรู้เป็นรายได้แล้วตามข้ันความสำาเร็จของงาน แต่ยัง

ไม่ถึงกำาหนดเรียกชำาระตามสัญญา ซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมา ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น โดยมี

จำานวน 438 ล้านบาท 228 ล้านบาท และ 278 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 ตามลำาดับ

ในปี 2556 บริษัทมีมูลค่างานติดตั้งระบบโทรคมนาคมตามสัญญารวมเป็นจำานวน 1,634 ล้านบาท โดยได้ดำาเนินการติดตั้งจนถึงวันสิ้นงวด คิด

เป็นมูลค่ารวม 1,577 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่รับรู้แล้วสะสมจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 จำานวนรวม 468 ล้านบาท และรายได้ที่รับรู้ในปี 

2556 จำานวน 468 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างแล้วเป็นจำานวน 1,350 ล้านบาท คงเหลือมูลค่างานติดตั้งที่แล้ว

เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจำานวน 228 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามรูปแบบของการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ดังนี้
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รูปแบบการ
ให้บริการ
ติดตั้งระบบ
โทรคมนาคม

มูลค่าโครงการ
รวม

รายได้ที่รับรู้ตาม
ขั้นความสำาเร็จ
ของงานในแต่ละ

พื้นที่ติดตั้ง 
(> 95%)

รายไดท้ีร่บัรูส้ะสม
จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 

56

รายได้ที่รับรู้ในปี 
2556

จำานวนเงินที่เรียก
เก็บจากผู้ว่าจ้าง

มูลค่างานติดตั้งที่
แล้วเสร็จแต่ยังไม่

เรียกเก็บ

New Site 1,258.64 1,214.53 892.51 322.02 1,081.12 133.68

Upgrade 244.94 233.11 151.58 81.53 147.21 85.99

งานอื่นๆ * 130.72 129.51 64.47 65.04 121.59 7.98

รวม 1,634.30 1,577.15 1,108.56 468.59 1,349.92 227.65

รูปแบบการ
ให้บริการ
ติดตั้งระบบ
โทรคมนาคม

มูลค่าโครงการ
รวม

รายได้ที่รับรู้ตาม
ขั้นความสำาเร็จ
ของงานในแต่ละ

พื้นที่ติดตั้ง 
(> 95%)

รายไดท้ีร่บัรูส้ะสม
จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 

56

รายได้ที่รับรู้ในปี 
2556

จำานวนเงินที่เรียก
เก็บจากผู้ว่าจ้าง

มูลค่างานติดตั้งที่
แล้วเสร็จแต่ยังไม่

เรียกเก็บ

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

Upgrade 409.92 368.54 233.11 135.43 302.26 66.32

งานอื่นๆ * 152.86 138.00 129.51 8.49 141.67 0.41

รวม 2,859.73 2,404.52 1,577.15 827.37 2,131.01 277.77

      (หน่วย : ล้านบาท)

      (หน่วย : ล้านบาท)

ทั้งนี้  มูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวนเงินประมาณ 228 ล้านบาท  เป็นงานของ New Site 

ประมาณร้อยละ 59  โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทมีมูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นจำานวน 202 ล้านบาท

ปี 2557 บริษัทมีมูลค่างานติดตั้งระบบโทรคมนาคมตามสัญญารวมเป็นจำานวน 2,860 ล้านบาท โดยได้ดำาเนินการติดตั้งจนถึงวันส้ินงวด  

คิดเป็นมูลค่ารวม 2,405 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่รับรู้แล้วสะสมจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 จำานวนรวม 1,577 ล้านบาท และรายได้ที่รับ

รู้ ปี 2557 จำานวน 827 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างแล้วเป็นจำานวน 2,131 ล้านบาท คงเหลือมูลค่างานติดตั้งที่

แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจำานวน 278 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามรูปแบบของการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ดังนี้

ทั้งนี้ มูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวนประมาณ 278 ล้านบาท เป็นงานของ New Site 

ประมาณร้อยละ 75.98 โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทมีมูลค่างานติดตั้งที่แล้วเสร็จแต่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นจำานวน 229 ล้านบาท

 

- สินค้าคงเหลือ
บรษิทัมนีโยบายบนัทกึมลูคา่สินคา้สำาเรจ็รปูและงานระหว่างตดิต้ังดว้ยราคาทนุ (วิธีเข้ากอ่น-ออกกอ่น หรอื First in First out) หรอืมลูค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะต่ำากว่า และบันทึกมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปประเภทสายเคเบิ้ลด้วยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ Specific) 

หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า 
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      (หน่วย : ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าในงบกำาไรขาดทุนในกรณีที่ราคาทุนของสินค้าคงเหลือในงวดบัญชีใดๆ มีราคาสูงกว่า

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ที่ทำาให้การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ต่ำากว่าราคาทุนหมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่

เป็นไปในทางที่ลดลง บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในงวดบัญชีก่อนๆ ในงบกำาไรขาดทุนของงวดบัญชีนั้นๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 278 ล้านบาท 312 ล้านบาท และ 334 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ร้อยละ 15 และร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของสินค้าคงเหลือของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 สามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าสำาเร็จรูป โดยสินค้าสำาเร็จรูป-สุทธิมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ทั้งหมด และส่วนที่เหลือเป็นงานระหว่างติดตั้ง - งานโทรคมนาคม และงานระหว่างติดตั้ง - อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและงานติดตั้งอื่นๆ  ทั้งนี้ 

บริษัทมีงานระหว่างติดตั้ง - งานโทรคมนาคม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบ

โทรคมนาคมในระยะแรกที ่95% ของมลูค่างาน เมือ่งานทีบ่รษิทัได้รบัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ยพรอ้มตดิตัง้ ด้วยเหตุน้ี บรษิทัจงึได้บนัทกึมลูคา่

งานที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นงานระหว่างติดตั้งอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีจำานวน 3 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 

2557 ตามลำาดบั และคดิเปน็สัดสว่นประมาณรอ้ยละ 1 และรอ้ยละ 6 ของมลูคา่สินคา้คงเหลือ-สุทธิ สำาหรบัชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ตามลำาดบั

ในชว่งป ี255-2557 บรษิทัมรีะยะเวลาการขายสินคา้โดยเฉล่ียประมาณ 40 วัน 46 วัน และ 45 วัน ตามลำาดับ อยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนั บรษิทั

มนีโยบายในการจดัเกบ็สินคา้สำาเรจ็รปูประมาณ 30-45 วันของประมาณการยอดขาย เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความตอ้งการของลูกค้า ซึง่สอดคล้อง

กับระยะเวลาขายสินค้าของบริษัทในปัจจุบัน

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายตั้งสำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูป โดยจะตั้งสำารองในอัตราร้อยละ 25 สำาหรับสายไฟฟ้าที่จัดเก็บนานเกิน

กว่า 2 ปี และตั้งสำารองในอัตราร้อยละ 25-100 เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่จัดเก็บ สำาหรับสินค้าประเภทอื่นที่จัดเก็บนานเกินกว่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

ไป ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าสำาเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า จึงไม่มีปัญหาเรื่องความล้าสมัยและเสื่อมสภาพ โดยในปี 2555 

บริษัทได้ตั้งสำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปประมาณ 21 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาทในปี 2556 อย่างไรก็ตาม

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าไปบางส่วนเพิ่มขึ้น จึงทำาให้ ณ สิ้นปี 2556 คงเหลือการตั้งสำารองค่าเผื่อ

การลดมูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท สำาหรับ ปี 2557 บริษัทได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปเท่าเดิม  ทำาให้สำารองค่า

เผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปเป็น  26  ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

รายการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

สินค้าสำาเร็จรูป 279.74 100.47% 335.00 107.23% 337.00 100.90%

หัก 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(21.36) (7.67%) (26.24) (8.40%) (26.00) (7.78)%

สินค้าสำาเร็จรูป - สุทธิ 258.38 92.80 308.76 98.83% 311.00 93.00%

งานระหว่างติดตั้ง - งานโทรคมนาคม 18.23 6.55 2.81 0.90% 19.00 5.70%

งานระหว่างติดตั้ง - อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ 1.83 0.66 0.85 0.27% 4.00 1.20%

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 278.43 100.00% 312.42 100% 334.00 100.00%
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- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณ 117 ล้านบาท  276 ล้านบาท และ 348 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภทอาคาร และยานพาหนะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9-32 และร้อยละ 6-20 ของ

สินทรพัยป์ระเภททีด่นิ อาคาร และอปุกรณสุ์ทธิทัง้หมด ตามลำาดับ สำาหรบัสินทรพัยอ์ืน่ทีม่สัีดส่วนรองลงมา ได้แก ่อปุกรณ์ทีติ่ดตัง้ตามสญัญา 

และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำานักงานสาขาในจังหวัดชลบุรีเป็นสำาคัญ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11-17 และร้อยละ 11-15 ของสินทรัพย์

ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทั้งหมด ตามลำาดับ 

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ในอัตราร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการซื้อทรัพย์สินเกือบทั้งหมดจากบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ ที่ดินและ

อาคารสำานักงานที่จังหวัดชลบุรี เครื่องตกแต่งอาคาร ยานพาหนะ และเครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะโอนย้ายธุรกิจของ

บริษัทย่อยมาดำาเนินงานเอง และลดขอบเขตการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเท่านั้น ส่งผลให้

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีการลงทุนเพิ่มประมาณ 99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดรายการระหว่างกันดังกล่าวออกในงบการเงินรวม 

จะคงเหลือเงินลงทุนเพิ่มประมาณ 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อ เช่าดำาเนินงาน และเช่าซื้อยานพาหนะเพิ่มเติม มูลค่ารวมประมาณ 18 ล้าน

บาท และมีการลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามสัญญา สำาหรับการติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟและหลอดประหยัดไฟเพิ่มเติมในพื้นที่เมืองพัทยาอีก

ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ดำาเนินการส่งมอบงาน จึงได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในชื่อบัญชีสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง พร้อมทั้งได้โอน

งานที่ดำาเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว มูลค่ารวมประมาณ 11 ล้านบาท ออกจากบัญชีสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปที่บัญชีอุปกรณ์ที่ติด

ตั้งตามสัญญาแทน และเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับเงินลงทุนดังกล่าวในปี 2555 เป็นต้นไป โดยในปี 2555 บริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจำานวนประมาณ 16 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 276 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 159 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นใน

อัตราร้อยละ 136 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดิน จำานวน 13-2-74 ไร่ ในราคา 148 ล้านบาท (ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมประมาณ 2 ล้านบาท) เพื่อใช้ก่อสร้างสำานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ และมีการลงทุนถมที่ดินดังกล่าวประมาณ 19 ล้านบาท 

โดยในปี 2556 บริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจำานวนประมาณ 17 ล้านบาท

ณ  ปี 2557  บริษัทมีที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 348 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 72 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26   

เมือ่เทยีบกบัป ี2556  เนือ่งจากบรษิทัมกีารซือ้เครือ่งมอื  อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้ำานกังาน  เพ่ือใชก้อ่สรา้งคลงัสินคา้แหง่ใหม ่ รวมถงึซือ้ยานพาหนะ 

เพิ่มขึ้น  โดยในปี 2557 บริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจำานวน 19 ล้านบาท

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ปี 2556 บริษัทได้มีการนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ซึ่งกำาหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจาก

ความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด โดยจากการนำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติมีผลทำาให้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำานวนประมาณ 29 ล้านบาท 

29 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ปี 2555-2557 บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้อย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มของการใช้ประสิทธิภาพจาก

สินทรัพย์ในการดำาเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ ร้อยละ 162 ร้อยละ 64 และร้อยละ 82 ตามลำาดับ  

มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ตามลำาดับ และมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 2.10 เท่า  1.56 

เท่า และ 1.72 เท่า ตามลำาดับ

สภาพคล่อง

จากนโยบายการประกอบธุรกจิของบรษิทัทีต่อ้งการเพ่ิมรายไดจ้ากการจำาหนา่ยสินคา้ และการใหบ้รกิารตดิตัง้ ดงันัน้ กระแสเงนิสดส่วนใหญ่จงึ

ถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบของสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า ซึ่งมีผลทำาให้ในแต่ละปี บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรม

ดำาเนินงานและกิจกรรมลงทุนเป็นหลัก 

ปี 2555 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานประมาณ 37 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำาไรก่อนภาษี 208 ล้านบาท และเจ้าหนี้

การค้าและเจ้าหนี้อื่น   529 ล้านบาท ในขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  652 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 66 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้

กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของ

การขอสนิเชือ่เพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ และการลงทนุซือ้ยานพาหนะ และอปุกรณป์ระหยดัพลังงาน จำานวนรวมประมาณ 24 ล้านบาท ทัง้นี ้

บรษิทัไดร้บักระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิประมาณ 56 ล้านบาท ซึง่มาจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการ

เงิน 76 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อซื้อที่ดินและอาคารจากบริษัทย่อย 16 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายชำาระ

คนืเงนิกูยื้มแก่สถาบนัการเงนิและหนีส้นิภายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ รวมประมาณ 25 ล้านบาท และมกีารจา่ยเงนิปนัผลเปน็เงนิสดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

ประมาณ 11 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 43 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2555 ประมาณ 60 ล้านบาท

ปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานประมาณ 213 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 327 

ล้านบาท และมกีำาไรกอ่นภาษ ี137 ล้านบาท ในขณะทีม่เีจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอืน่ลดลง 214 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 39 ลา้นบาท 

- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* 162.49% 64.49% 81.61%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 10.06% 5.44% 10.07%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.10 1.56 1.72

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 37.12 213.28 334.70

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (49.92) (202.83) (51.57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 55.90 145.46 (101.30)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 43.11 155.91 181.83

หมายเหตุ : 

* คำานวณจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

** คำานวณโดยปรับข้อมูลให้เป็นอัตราต่อปี (Annualization)

      (หน่วย : ล้านบาท)



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 221

และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 203 ล้านบาท โดยใช้ซื้อที่ดิน ลงทุนถมที่ดิน และซื้อสินทรัพย์อื่นๆ รวมประมาณ 

173 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 145 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ซื้อที่ดิน 118 

ล้านบาท และเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิลดลง 429 ล้านบาท และมเีงนิสดรบัจากการเพ่ิมทนุเสนอขายหุน้

ในตลาดหลักทรัพย์ 631 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง ปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำาหรับผลประกอบ

การในปี 2555  และจากกำาไรสะสม เป็นจำานวนรวมประมาณ 154 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใน ปี 2556 เพิ่ม

ขึ้นประมาณ 156 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 ประมาณ 216 ล้านบาท

ปี 2557 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานประมาณ 335 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 268 

ล้านบาท และมีกำาไรก่อนภาษี 299 ล้านบาท  ในขณะที่มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือลดลง 21 ล้านบาท  

และบรษิทัไดใ้ชก้ระแสเงนิสดไปในกจิกรรมลงทนุประมาณ 52 ล้านบาท  โดยใชใ้นการกอ่สรา้งอาคารสำานกังานใหมแ่ละซือ้สินทรพัยอ์ืน่ๆ รวม

ประมาณ 72 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันลดลงจำานวน 20 ล้านบาท  ทั้งนี้บริษัทได้

ใช้กระแสจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำานวน 101 ล้านบาท  ซึ่งมาจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและชำาระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการ

เงินประมาณ 42 ล้านบาท  และมีเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 39 ล้านบาท  อย่างไรก้อตามในปี 2557 

บรษิทัไดม้กีารจา่ยเงนิปนัผลเปน็เงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เปน็จำานวน 98 ล้านบาท  ดว้ยเหตุนีส่้งผลใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธิในป ี2557 เพ่ิมขึน้ 

ประมาณ 182 ล้านบาท  และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557 ประมาณ 398 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 - 2557 คิดเป็น 1.09 เท่า 1.69 เท่า และ 1.58 เท่า ตามลำาดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน

เร็ว คิดเป็น 0.90 เท่า 1.35 เท่า และ 1.31 เท่า ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทจำาเป็น

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมา บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นหลักเพ่ือใช้ในการซื้อหรือสำารอง

สินค้า และใช้จ่ายในการติดตั้งงานโทรคมนาคม และงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ รวมทั้งนำาไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรบาง

ส่วน เช่น ยานพาหนะ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ส่งผลทำาให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนใกล้เคียงกับหนี้สินหมุนเวียนมาโดยตลอด ทั้งนี้ 

สาเหตุหลักที่ทำาให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ในปี 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

แหล่งที่มาของเงินทุน
- โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 อยู่ในระดับ 3.88 เท่า 1 เท่า และ 1.17 เท่า ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วน

ที่ลดลงมาจากการที่บริษัท เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์

 หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 มีจำานวนประมาณ 1,580 ล้านบาท 1,032 ล้านบาท และ 1,411 ล้านบาท  

 ตามลำาดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งคิดรวมเป็นประมาณร้อยละ 88 ของหนี้สิน 

 ทั้งหมด 

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำานวนประมาณ 1,580 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำานวนประมาณ  

 1,551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนที่สำาคัญ คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวนประมาณ 983  

 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจำานวนประมาณ 429 ล้านบาท และต้นทุนที่ยังไม่เรียก 

 ชำาระจำานวนประมาณ 95 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของหนี้สินรวม โดยหนี ้

 สินไมห่มนุเวียนทีส่ำาคญั คอื เงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สุทธิจากส่วนทีถ่งึกำาหนดชำาระภายใน 1 ป ีจำานวนประมาณ 6 ล้านบาท  

 สำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน จำานวนประมาณ 11 ล้านบาท และหนีสิ้นตามสัญญาเชา่ซือ้-สุทธิจากส่วนทีถ่งึกำาหนดชำาระ 

 ภายใน 1 ปี จำานวนประมาณ 12 ล้านบาท
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 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวนประมาณ 1,032 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 917  

 ล้านบาท คดิเปน็ร้อยละ 89 ของหนีส้นิรวม โดยหนีสิ้นหมนุเวียนทีส่ำาคญั คอื เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่จำานวนประมาณ 769 ลา้นบาท   

 และต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำาระจำานวนประมาณ 114 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีจำานวนลดลงประมาณร้อยละ 22 เมื่อ 

 เทยีบกับป ี2555 เนือ่งจากมเีจา้หนีก้ารคา้ลดลงจาก 817 ล้านบาทเปน็ 721 ล้านบาท และมรีายไดร้บัล่วงหนา้ลดลงจาก 118 ลา้นบาท  

 เป็น 3 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ 

 สำาคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี จำานวนประมาณ 103 ล้านบาท หนี้สิน 

 ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี จำานวนประมาณ 10 ล้านบาท และสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 

 พนักงาน จำานวนประมาณ 12 ล้านบาท

 

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวนประมาณ 1,411 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 1,308  

 ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ 93 ของหนีสิ้นรวม โดยหนีสิ้นหมนุเวียนทีส่ำาคัญ คือ เจา้หน้ีการค้าและเจา้หนีอ่ื้นจำานวนประมาณ 1,139 ล้านบาท  

 ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำาระจำานวนประมาณ109 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี จำานวน 18 ล้านบาท  

 และบรษิทัมหีนีสิ้นไมห่มนุเวยีนประมาณ 103 ล้านบาท คดิเปน็รอ้ยละ  7 ของหนีสิ้นรวม โดยหนีสิ้นไมห่มนุเวยีนทีส่ำาคญั คอื เงนิกูย้มื 

 ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี จำานวนประมาณ 87 ล้านบาท สำารองผลประโยชน์ระยะ 

 ยาวของพนักงาน จำานวนประมาณ 16 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี จำานวน 

 ประมาณ 13 ล้านบาท 

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
อนึง่ ในชว่งทีผ่า่นมา บรษิทัมกีารใชแ้หลง่ทนุจากเงนิกูยื้มระยะส้ันเปน็หลัก ซึง่อาจทำาใหบ้รษิทัประสบกบัความเสีย่งทางดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

ได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเชื่อหลักที่บริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินขาย

ลดลูกหนี้การค้า (Factoring) ซึ่งสถาบันการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีความ

มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่สถาบันการเงินได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด

หนี้สินในส่วนของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีรายละเอียดดังนี้ :-

 เงินกู้ยืมระยะสั้น วงเงินรวม 1,484 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 78 ล้านบาท  ปี 2557 ยังไม่ได้ถูกนำาไปใช้

 • เงนิกูยื้มระยะสัน้ประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งนิ และวงเงนิ Trade on Demand ซึง่เปน็วงเงนิคล้ายตัว๋สัญญาใชเ้งนิ แตส่ามารถเบกิเงนิ 

  จากสถาบันการเงินตามยอดลูกหนี้และ/หรือเจ้าหนี้ที่ใช้อ้างอิง วงเงินรวม 1,406 ล้านบาท (รวมวงเงิน Project Finance จำานวน  

  125 ล้านบาท)  ปี 2557 ไม่มีการนำาไปใช้

 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • เงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับซื้อที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าอำาเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี วงเงินรวม 18.10 ล้านบาท  

  โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วเป็นจำานวน 16.21 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน 1.9 ล้านบาท  

  กำาหนดชำาระคนืเงนิกู้ยืมเปน็รายเดอืน เดอืนละประมาณ 0.68 ลา้นบาท   และไดช้ำาระเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยภายในเดอืน ตลุาคม 2557 

 • เงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับซื้อที่ดิน และก่อสร้างสำานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ที่อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วงเงินรวม 180  

  ลา้นบาท แบง่เปน็วงเงนิสำาหรบัซือ้ทีด่นิ จำานวน 120 ล้านบาท และวงเงนิสำาหรบักอ่สรา้งสำานกังานและคลังสินคา้แหง่ใหม ่จำานวน  

  60 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดเ้บกิใชว้งเงนิกู้ยมืระยะยาวสำาหรบัซือ้ทีดิ่นแล้วจำานวน 118.40 ล้านบาท กำาหนดชำาระคนืเงนิกูย้มืสำาหรบั 

  ซื้อที่ดินเป็นรายเดือนรวมทั้งหมด 78 งวดๆ ละประมาณ 1.52 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาปลอดชำาระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน 

  นบัแตเ่ดอืนทีม่กีารเบกิรบัเงนิกู ้อตัราดอกเบีย้อา้งองิจาก THBFIX สำาหรบัชว่งเวลา 1 เดอืน โดยมยีอดคงคา้งประมาณ 92.56 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทมีวงเงินกู้ยืมสำาหรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จำานวนรวม 250 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มี 

ยอดคงค้างสำาหรับวงเงินดังกล่าว
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ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินข้างต้นค้ำาประกันโดยทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคาร รวมทั้ง 

คำ้าประกันโดยทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและญาติสนิทของกรรมการบริษัท ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการค้ำาประกันส่วนตัว  

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกัน)

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยของบริษัทในช่วงปี 2555-2557 อยู่ที่ระดับ 5.33 เท่า 12.55 เท่า 71.72 เท่า ตามลำาดับ ทั้งนี้ ในปี 2554 

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยค่อนข้างตำ่าเน่ืองมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานติดลบประมาณ 44 ล้านบาท  

ซึง่เปน็ผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น จำานวนประมาณ 219 ล้านบาท เปน็สำาคญั อกีทัง้เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่มจีำานวน

ลดลงประมาณ 5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยในปี 2555 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.33 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกำาไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 208 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 529 ล้านบาท  

ซึ่งสามารถรองรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มีจำานวนเพ่ิมขึ้นประมาณ 652 ล้านบาท ทำาให้มีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยจ่ายที่ดี

ขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย ปี 2556 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 12.55 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

ที่ดีขึ้น โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น  327 ล้านบาท มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้าอื่นลดลง 214 ล้านบาททำาให้มีความสามารถใน

การชำาระดอกเบี้ยจ่ายที่ดีขึ้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 บริษทัมหีนีสิ้นท่ีเปน็เงินตราตา่งประเทศ จากการส่ังซือ้สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ ซึง่ไมไ่ด้มกีารทำาสัญญาปอ้งกนัความเสีย่ง 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 40,665 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 14,508 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 324 ปอนด์สเตอร์ลิง คิดเป็นจำานวนเงินรวม

ประมาณ 2 ล้านบาท และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้มีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน 21,477.12 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 0.73 ล้านบาท 

- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่า และเช่าซื้อยานพาหนะ สำาหรับใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งอายุ

ของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 2 ถงึ 5 ป ีโดยมกีำาหนดการชำาระค่าเชา่เปน็รายเดือน และคิดดอกเบีย้ในอตัราเฉล่ียประมาณรอ้ยละ  

2.35-10.64 ต่อปี ในระหว่างปี 2555-2557

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ เป็นจำานวน 21 

ล้านบาท 17 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งตามระยะเวลาชำาระเงินดังนี้  

ณ 31/12/55 ณ 31/12/56  ณ 31/12/57

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
7.00 13.55 20.54   6.34 10.88 17.22 8.49 13.89 22.38

ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (1.01) (1.21) (2.21)  (0.86) (0.96) (1.82) (0.89) (1.39) (2.28)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงิน

ขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 5.99 12.34 18.33   5.48   9.92 15.40 7.60 12.50 20.10

หมายเหตุ: * รวมมูลค่าตามสัญญาเช่าการเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2550

หน่วย : ล้านบาท
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- ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ
ป ี 2555-2557 บรษิทัมตีน้ทนุบรกิารสำาหรบังานโทรคมนาคมทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด เปน็จำานวน 506 ล้านบาท 309 ลา้นบาท และ  553 ลา้นบาท  

ตามลำาดับ โดยต้นทุนบริการใน  ปี 2555-2557 บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้สำาหรับต้นทุนบริการเป็นจำานวน 463 ล้านบาท 275 ล้านบาท และ  

574 ล้านบาท ตามลำาดับ และมีงานระหว่างทำา จำานวน 2 ล้านบาท และ  19 ล้านบาท ในปี 2556 และ ปี 2557 ตามลำาดับ ซึ่งเกิดขึ้นจาก

บริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่างาน เมื่องานที่บริษัทได้รับมอบหมายเสร็จ

เรียบร้อยพร้อมติดตั้ง ดังนั้น งานโทรคมนาคมที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จตามขั้นความสำาเร็จดังกล่าว จะถูกบันทึกเป็นงานระหว่างทำาในบัญชี

สินค้าคงเหลือแทน ด้วยเหตุนี้ คงเหลือเป็นต้นทุนที่ยังไม่ถูกเรียกชำาระ เป็นจำานวน 95 ล้านบาท 114 ล้านบาท และ  109 ล้านบาท ณ สิ้นปี  

2555-2557 ตามลำาดับ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ :- 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555-2557 มีจำานวนประมาณ 407 ล้านบาท และ 1,028 ล้านบาท และ 1,202 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โดยมีจำานวนเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่มีกำาไรสุทธิ 158 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท ตามลำาดับ 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลัง 

หกัสำารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทักำาหนด (โปรดดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมในส่วนที ่2 ของขอ้ 8.3 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1 ประจำาป ี2556 เมือ่วันที ่1 มนีาคม 2556 ไดม้มีตใิหจ้า่ยเงนิปนัผลเปน็เงนิสดสำาหรบัผลประกอบการ 

ในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 3.08 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) รวมเป็นจำานวนประมาณ 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

การจา่ยเงนิปนัผล ประมาณรอ้ยละ 75 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั รวมทัง้ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้จากเดมิ 5 บาท

ต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจำานวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 150 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อ

ผู้ถือหุ้นเดิม จำานวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 50 ล้านบาท และเสนอขายต่อประชาชน (รวมกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย) จำานวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำาเนิน

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลทำาให้ทุนชำาระแล้วของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/55 ณ 31/12/56   ณ 31/12/57

ต้นทุนบริการที่รับรู้

  ต้นทุนบริการที่รับรู้จนถึงวันต้นงวด 284.47 790.33 1,099.28

  ต้นทุนบริการที่รับรู้ในระหว่างงวด 505.86   308.95 553.54

รวมต้นทุนบริการที่รับรู้ 790.33   1,099.28 1,652.82

หัก ต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริง

  ต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันต้นงวด (250.42) (713.69) (988.44)

  ต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด (463.28)  (274.74) (574.24)

บวก งานระหว่างทำา 18.23   2.81 19.14

รวมต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริง (695.47)  (985.62) (1,543.54)

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ 94.87   113.66 109.28
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 407 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนชำาระแล้วจำานวน 200 ล้านบาท กำาไรสะสมจำานวน

ประมาณ 201 ลา้นบาท แบง่เปน็เงนิสำารองตามกฎหมายสะสมจำานวนประมาณ 19 ล้านบาท และกำาไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรจำานวนประมาณ 

182 ล้านบาท และมีส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยในปี 2547 ในราคาที่

ต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำานวนประมาณ 7 ล้านบาท 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,028 ล้านบาท ประกอบกับ ทุนชำาระแล้วจำานวน  350 ล้านบาท ส่วนต่าง

จากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน จำานวนประมาณ 7 ล้านบาท และกำาไรสะสมจำานวนประมาณ  186 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงิน

สำารองตามกฏหมายสะสม 24 ล้านบาท และกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำานวน 161 ล้านบาท  มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 485 ล้านบาท จากการขาย

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์  โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำาไรสะสม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนเงิน 42 ล้านบาท  โดยบริษัทได้ดำาเนินการจ่ายแล้วในเดือนธันวาคม 2556 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 1,202 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 174 ล้านบาท  ซึ่งมาจากเงินรับล่วง

หน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำานวน 39 ล้านบาท  กำาไรสุทธิประจำาปี 235 ล้านบาท  ในระหว่างปีมีการ

จ่ายปันผล 98 ล้านบาท             

  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) มีรายละเอียดดังนี้ :-

• ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำานวน 1.40 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัท

ย่อยจำานวน 0.23 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในอนาคต ได้แก่ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าจะมีต้นทุนหลักเป็นทองแดง ซึ่งราคาทองแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยการเปลี่ยนแปลงราคา

ทองแดงจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อหรือต้นทุนของสายไฟฟ้า รวมทั้งราคาจำาหน่ายหรือรายได้ และอัตรากำาไรขั้นต้นของบริษัท โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในช่วงที่ราคาทองแดงปรับลดลง หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องตามราคาต้นทุนสินค้าที่มีการเปล่ียนแปลง  

อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 

โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาทองแดงอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มของราคาทองแดงและนำาไปใช้ในการ

บริหารปริมาณสินค้าคงคลังของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากโดยทั่วไป เมื่อราคาทองแดงมีความผันผวน จะใช้ระยะเวลา

หนึ่งประมาณ 6-7 เดือน (Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อราคาจำาหน่ายและต้นทุนของสายไฟฟ้า ด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยบริษัทใน

การลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดงได้ระดับหนึ่ง 

• ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำาเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ

การให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมของบริษัท เป็นการให้บริการซึ่งมีลักษณะเป็นรายโครงการที่มีกำาหนดเวลาแล้วเสร็จ

ไม่ใชเ่ปน็สญัญาวา่จา้งทำางานระยะยาว ดงันัน้ ความตอ่เนือ่งในรายได้ของบรษิทัจงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการได้รบัเลือกเขา้ทำางานในแตล่ะ
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โครงการ ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่ความสมำา่เสมอของรายได้การใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมของบรษิทั อยา่งไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัมี

ประวัติการทำางานที่ดี สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ภายในระยะเวลากำาหนดทุกโครงการ ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน ภาวะอุตสาหกรรมของ

ธุรกจิโทรคมนาคมมแีนวโนม้เตบิโตจากการเปดิประมลูใบอนญุาตโทรศัพทเ์คล่ือนทีร่ะบบ 4G รวมทัง้มกีารปรบัปรงุระบบส่งสัญญาณโทรศพัท์

เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ไม่มากนัก

•  ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน

ในการดำาเนนิธุรกิจจำาหนา่ยสายไฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้าประเภทอืน่ๆ และการใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม บรษิทัมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิ

ทนุหมุนเวียนสูง สำาหรบัการส่ังซือ้สินค้าและจดัเกบ็สินคา้เพ่ือขาย ซึง่จะตอ้งมคีวามหลากหลายและเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า รวมทัง้

ใชใ้นขัน้ตอนการเตรยีมงานโครงการ และการจดัซือ้จดัจา้งเพ่ือการดำาเนนิงานในโครงการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึง่เปน็ขัน้ตอนกอ่นทีจ่ะได้

รับชำาระเงนิจากผูว่้าจา้งตามสัญญา ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา บรษิทัใชแ้หล่งเงนิกูร้ะยะส้ันจากสถาบนัการเงนิเปน็เงนิทนุหมนุเวียนหลัก เพ่ือดำาเนนิธุรกจิ

ดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2556 ประมาณ 1.69 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำาดับ และใน 

ปี 2557 ประมาณ 1.58 เท่า และ 1.31 เท่า ตามลำาดับ 




