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12.2  คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ที�ผ่านมา บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี�ยวกบั
การให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม โดยมีการร่วมลงทุนกับบริษัทชั ;นนําในรูปแบบกิจการร่วมค้า จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
กิจการร่วมค้า บริษัท ซี.เอส.เอส. เนเจอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด และกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส อย่างไรก็ตาม 
กิจการร่วมค้าทั ;งสองแห่งดังกล่าวได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้วตั ;งแต่ปี 2551 และปี 2553 ตามลําดับ เนื�องจากได้
ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์ ทําให้บริษทัเริ�มให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตั ;งแต่ในปี 2553 และบริษัท
ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยตั ;งแต่ปี 2547 โดยเข้าถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ
บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ ;ล แอนด์ แอคเซสซอรี�ส์ จํากดั (“บริษัทย่อย”) ซึ�งมุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการจําหน่ายสายไฟฟ้า
และอปุกรณ์ไฟฟ้าของผู้ผลิตชั ;นนําของโลก  

ต่อมา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยการรับโอนธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ามาจากบริษัทย่อย โดยได้ทยอยเริ�มดําเนินการมาตั ;งแต่ปี 2554 ทําให้ ณ ปัจจุบนั บริษัทได้ดําเนินธุรกิจ
เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตชั ;นนําของโลก รวมทั ;งให้บริการ
ออกแบบ และก่อสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมทั�วประเทศ ส่วนบริษัทย่อยได้ลดขอบเขตการดําเนินงานเป็นเพื�อ
ประกอบธรุกิจที�เกี�ยวข้องกบัหน่วยงานราชการ และเป็นตวัแทนในการประสานงานซื ;อขายสินค้าต่างๆ โดยในการดําเนินงาน
ต่างๆ จะใช้บุคลากรของบริษัทเป็นหลกั ซึ�ง ณ ปัจจุบนั บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดําเนินการเพื�อยื�นซองประมูลงานสําหรับการ
จําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง 

ปัจจบุนั บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวมาจากการสั�งซื ;อสินค้าจากผู้ผลิตมาเพื�อจัดจําหน่าย ทําให้ไม่จําเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็น
จํานวนมากเหมือนธุรกิจที�ผลิตและจําหน่ายสินค้า แต่ต้องอาศยัเงินทนุหมนุเวียนสูง สําหรับการสั�งซื ;อสินค้าและจดัเก็บสินค้า
เพื�อขาย ซึ�งจะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี ; ปัจจัยความสําเร็จในธุรกิจนี ;จึง
ขึ ;นอยู่กับกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเป็นตัวแทน
จําหน่ายผู้ผลิตชั ;นนําระดับสากล เช่น ตราสินค้า phelps dodge, ตราสินค้า 3M และตราสินค้า Philips เป็นต้น ธุรกิจจัด
จําหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการตั ;งกําไรขั ;นต้นอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก 
เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจําหน่ายประเภทอื�นๆ โดยจะมุ่งเน้นการขายในปริมาณมากเพื�อเพิ�มจํานวนกําไรสุทธิ ทั ;งนี ; ธุรกิจจัด
จําหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการขยายตวัตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจ
ก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ เป็นสําคญั 

นอกจากนี ; บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตั ;ง ซึ�งประกอบด้วยการให้บริการติดตั ;งงานโทรคมนาคม และการ
ให้บริการติดตั ;งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื�นๆ โดยในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตั ;งงานโทรคมนาคม บริษัทจะเป็นผู้
ให้บริการด้านการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคม ซึ�งสามารถปรับเปลี�ยนประเภท สดัส่วน รูปแบบ 
ขนาดความสงู และนํ ;าหนกัของเสาโทรคมนาคม รวมทั ;งอปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของลูกค้า ทั ;งนี ; รูปแบบของการให้บริการ ประกอบด้วยการดําเนินงานติดตั ;งสถานีฐาน (New Site) เพื�อรองรับการขยายพื ;นที�
การให้บริการของเครือข่ายสญัญาณ และการติดตั ;งอปุกรณ์เสริมเพื�อเพิ�มคณุสมบตัิและศกัยภาพของเสาโทรคมนาคมที�มีอยู่
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เดิม (Upgrade) โดยรับงานจากเจ้าของโครงข่ายหรือผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น 
หรือรับงานจากผู้ รับเหมาที�รับจากงานมาจากเจ้าของโครงข่าย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงานจะมีลกัษณะ
เป็นโครงการ ประกอบด้วยพื ;นที�ติดตั ;ง (Site) หลายแห่งในแต่ละโครงการ ซึ�งโดยทั�วไป งานติดตั ;งสถานีฐานจะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการติดตั ;งโดยเฉลี�ยประมาณ 45 – 60 วนัต่อพื ;นที�ติดตั ;ง ทั ;งนี ; บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมสําหรับงานที�
ได้ส่งต่อให้แก่ผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ ดําเนินการ โดยจะกําหนดอตัราค่าบริการเป็นอตัราคงที�ต่อพื ;นที�ติดตั ;งตามความยากง่าย
ของงาน ซึ�งมีปัจจยัพิจารณาที�สําคญั ได้แก่ ภูมิศาสตร์ของพื ;นที�ติดตั ;ง (ติดตั ;งบนอาคารหรือตามพื ;นดิน) ระยะทางของพื ;นที�
ติดตั ;ง ประเภทและรูปแบบของเสาโทรคมนาคม และระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น ทั ;งนี ; ธุรกิจให้บริการติดตั ;งระบบ
โทรคมนาคมมีการขยายตวัตามการลงทนุของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ซึ�งจะพิจารณาลงทนุตามภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสําคญั 

ทั ;งนี ; ที�ผ่านมา บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตามขั ;นความสําเร็จของงาน 
(Percentage of Completion) โดยอ้างองิขั ;นความสําเร็จของงานจากรายงานของวิศวกรของบริษัท (proven by engineer) 
อย่างไรก็ตาม ตั ;งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทจะรับรู้รายได้ในระยะแรกที� 95% ของมูลค่างาน เมื�องานที�บริษัทได้รับ
มอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั ;ง เนื�องจากขั ;นตอนดังกล่าวเป็นขั ;นตอนที�รับรู้ร่วมกันกับผู้ว่าจ้างว่างานแล้วเสร็จตาม
แผนงานที�กําหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 5 เมื�อผู้ ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานของบริษัท โดยออก
หนงัสือรับรอง Final Acceptance Certificate ซึ�งเป็นการยืนยนัว่า งานได้สําเร็จ 100% แล้ว ซึ�งโดยปกติ ช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 – 2 เดือน ทั ;งนี ; สําหรับงานที�ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยังไม่รับรู้รายได้
และต้นทุนของงานดังกล่าว  โดยจะบนัทึกไว้เป็นงานระหว่างติดตั ;งอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือแทน และเมื�อได้ดําเนินการ
จนกระทั�งงานดงักล่าวมีความคืบหน้าตามขั ;นความสําเร็จของงานที� 95% บริษัทจะดําเนินการโอนย้ายจากบญัชีงานระหว่าง
ติดตั ;งที�ได้เคยบนัทกึไว้ออกไป และรับรู้เป็นรายได้และต้นทนุในงบกําไรขาดทนุแทน ซึ�งเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 

นอกจากนี ; ในปี 2553 - 2555 บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ลงทนุ ติดตั ;ง และบํารุงรักษาอปุกรณ์ประเภทโคมไฟและ
หลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way (“อุปกรณ์ที�ติดตั ;งตามสัญญา”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ�งได้ร่วมกันกําหนดนโยบายเกี�ยวกับ
มาตรการประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยบริษัทเป็นผู้ลงทนุในการติดตั ;งโคมไฟที�มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และ
บํารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี สําหรับโครงการเฟสที� 1 - 2 ที�จงัหวดัราชบุรี และเมืองพทัยา ซึ�งบริษัทจะได้รับผลตอบแทน
สําหรับพลังงานไฟฟ้าที�ประหยัดได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั ;งนี ; ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายที�จะลงทุนในโครงการ
ลกัษณะนี ;เพิ�มเติมอีกในอนาคต 

อนึ�ง งบการเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดทําขึ ;นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตาม
สดัส่วนที�มีอํานาจควบคมุ โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคมุบริษัทย่อยในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 กิจการร่วมค้า ดาวน์
เนอร์ ซีเอสเอส (ได้หยุดประกอบธุรกิจตั ;งแต่ปี 2553) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และกิจการร่วมค้า บริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ 
อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (ได้แจ้งคําขอเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากรแล้วตั ;งแต่ปี 2551) ในสดัส่วนร้อยละ 50 ด้วย
เหตุนี ; ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2553 - 2555 จะวิเคราะห์จากงบการเงินรวม ซึ�ง
เป็นผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสําคญั  

ทั ;งนี ; ในปี 2556 บริษัทได้มีการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึ�งกําหนดให้บริษัท
ระบุผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี ;สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื�อ
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รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี ;สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด โดยมีผลทําให้บริษัทมี
กําไรสําหรับงวด 6 เดือน สิ ;นสุด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 เพิ�มขึ ;นจํานวน 0.64 ล้านบาท และลดลงจํานวน 
0.04 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนผลกระทบสะสมยกมาได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น ซึ�งมียอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 2555 เป็นจํานวน 28.9 ล้านบาท และ 29.7 ล้านบาท  
ตามลําดบั และมีผลทําให้บริษทัมีกําไรสะสมเพิ�มขึ ;นจากผลกระทบของการนํามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

รายได้รวม 

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ และจากการให้บริการติดตั ;ง ซึ�งประกอบด้วยการให้บริการติดตั ;งงานโทรคมนาคม และการให้บริการติดตั ;งอปุกรณ์
ป้องกนัไฟลามและอื�นๆ นอกจากนี ; บริษัทยงัมีรายได้ค่าติดต่อประสานงาน และรายได้อื�นๆ ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน 
รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจําหน่าย ดอกเบี ;ยรับ ค่าเช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัรา
แลกเปลี�ยน เป็นต้น ซึ�งโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ; :- 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 1,157.07 66.05 1,525.38 65.20 2,138.01 64.75 1,024.60 65.05 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสวา่ง 171.17 9.77 157.37 6.73 172.26 5.22 85.34  5.42  

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตั ;ง 67.59  3.86 75.05 3.21 90.54 2.74 51.92 3.30 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 51.66 2.95 52.03 2.22 70.30 2.13 40.03 2.54 

วสัดแุละอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัระบบป้องกันไฟลาม 35.62 2.03 58.29 2.49 62.20 1.88 28.61 1.82 

หม้อแปลงไฟฟ้า 46.17 2.64 28.73 1.23 24.33 0.74 9.08 0.58 

อื�นๆ 19.15 1.09 13.31 0.57 12.77 0.39 16.79 1.07 

รวมรายได้จากการขาย 1,548.43 88.39 1,910.16 81.65 2,570.40 77.84 1,256.36 79.77 

รายได้จากการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม 104.74 5.98 363.30 15.53 682.12 20.66 289.91 18.41 

รายได้จากการติดตั ;งระบบป้องกนัไฟลาม 20.28 1.16 17.59 0.75 28.03 0.85 12.13 0.77 

รายได้จากการบริการอื�นๆ 20.75 1.18 5.55 0.24 5.24 0.16 2.85 0.18 

รวมรายได้จากการบริการตดิตั 6ง 145.77 8.32 386.43 16.52 715.39 21.66 304.88 19.36 

รายได้คา่ติดตอ่ประสานงาน 38.60 2.20 25.95 1.11 - - - - 

รายได้อื�น ๆ * 18.98 1.09 16.84 0.72 16.32 0.49 13.79 0.88 

รายได้รวม 1,751.79 100.00 2,339.39 100.00 3,302.11 100.00 1,575.03 100.00 

หมายเหต:ุ * รายได้อื�นๆ ในปี 2553 ได้รวมรายได้จากการบริหารงานเป็นจํานวน 7.99 ล้านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ได้รวมรายได้คา่นายหน้า 
จํานวน 6.80 ล้านบาท 

ในปี 2553 - 2555 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 1,752 ล้านบาท 2,339 ล้านบาท และ 3,302 ล้านบาท ตามลําดบั 
เพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�องหรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี�ยของรายได้ในอตัราประมาณร้อยละ 37 ต่อปี โดยรายได้หลักมาจากการ
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จําหน่ายผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 78 - 88 ของรายได้
รวม ส่วนรายได้ที�สําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตั ;ง ซึ�งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 8 - 22 ของรายได้รวม  

 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 1,575 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 17 เมื�อเทียบ
งวดระยะเวลาเดียวกนัของปีที�ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดตั ;ง ในสดัส่วนร้อยละ 80 และร้อยละ 19 ของรายได้รวม ตามลําดบั 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

- รายได้จากการขาย 

รายได้หลักของบริษัทมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เกี�ยวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ�งในปี 
2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 1,548 ล้านบาท 1,910 ล้านบาท 2,570 ล้าน
บาท และ 1,256 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 88 ร้อยละ 82 ร้อยละ 78 และร้อยละ 80 ของรายได้รวม 
ตามลําดับ อนึ�ง รายได้จากการขายในปี 2553 มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษัทมี
นโยบายที�จะปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้เริ�มทยอยรับโอนธรุกิจด้านการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าและอปุกรณ์
ไฟฟ้ามาจากบริษัทย่อยตั ;งแต่ในช่วงครึ�งปีหลังของปี 2554 ทําให้รายได้จากการขายในปี 2554 มาจากการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ ในขณะที�ในปี 2555 
บริษัทได้เริ�มดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้าอย่างเต็มที� ทําให้สดัส่วนรายได้จากการขายในปี 2555 มาจากผลการดําเนินงานของ
บริษัท คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 99 ของรายได้จากการขาย  

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 สามารถแบ่งตามประเภทของสินค้า
หลกัๆ ได้ดงันี ; 

 

รายได้จากการขาย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 1,157.07 74.73 1,525.38 79.86 2,138.01 83.18 1,024.60 81.55 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสวา่ง 171.17 11.05 157.37 8.24 172.26 6.70 85.34  6.79 

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตั ;ง 67.59 4.37 75.05 3.93 90.54 3.52 51.92 4.13 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 51.66 3.34 52.03 2.72 70.30 2.73 40.03 3.19 

วสัดแุละอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัระบบป้องกันไฟลาม 35.62 2.30 58.29 3.05 62.20 2.42 28.61 2.28 

หม้อแปลงไฟฟ้า 46.17 2.98 28.73 1.50 24.33 0.95 9.08 0.72 

อื�นๆ 19.15 1.25 13.31 0.70 12.77 0.50 16.79 1.34 

รวมรายได้จากการขาย 1,548.43 100.00 1,910.16 100.00 2,570.40 100.00 1,256.36 100.00 
 

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2553 – 2555 มีอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 29 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจาก
ยอดขายที�เพิ�มขึ ;นของสายไฟฟ้าเป็นหลกั ซึ�งมีสดัส่วนการขายประมาณร้อยละ 75 – 83 ของรายได้จากการขาย และมีอตัรา
เติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 36 ต่อปี สําหรับในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ส่วนรายได้จากการขายในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 
มีอตัราเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 8 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา ทั ;งนี ; ปริมาณจําหน่ายและยอดขายของสายไฟฟ้า
ในระหว่างปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 สรุปได้ดงันี ; 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 
 ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร 

สายไฟฟ้า 1,157.07 33.91 1,525.38 51.18 2,138.01 60.39 1,024.60 31.94 
         

ปริมาณจําหน่ายสายไฟฟ้าในปี 2554 มีจํานวน 51 ล้านเมตร เพิ�มขึ ;นอย่างมากประมาณร้อยละ 51 เมื�อเทียบกบัปี 
2553 ในขณะที�มีรายได้จากการขายสายไฟฟ้า จํานวน 1,525 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นเพียงร้อยละ 32 เนื�องจากสายไฟฟ้าที�
จําหน่ายในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า THW ซึ�งมีราคาจําหน่ายต่อหน่วยราคาค่อนข้างตํ�า อีกทั ;งราคาจําหน่าย
สายไฟฟ้าเฉลี�ยในปี 2554 ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง ซึ�งเป็นต้นทุนที�สําคญัของสายไฟฟ้า ส่งผลทําให้
ราคาจําหน่ายสายไฟฟ้าเฉลี�ยโดยรวมในปี 2553 ได้ปรับลดลงจากประมาณ 34 บาทต่อเมตร เหลือเพียงเฉลี�ยประมาณ 30 
บาทต่อเมตรในปี 2554 คิดเป็นราคาจําหน่ายต่อหน่วยลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 13 ทั ;งนี ; สําหรับในปี 2555 บริษัทมี
รายได้จากการขายสายไฟฟ้า จํานวน 2,138 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 40 เมื�อเทียบกับปี 2554 ซึ�งมาจากการ
เพิ�มขึ ;นของปริมาณขายสายไฟฟ้าในปี 2555 ในอตัราร้อยละ 18 เนื�องจากโรงงานต่างๆ มีการปรับปรุงและดําเนินการ
ก่อสร้างใหม่ภายหลงัจากประสบอทุกภยัทางนํ ;าในช่วงปลายปี 2554 กอปรกบัราคาจําหน่ายเฉลี�ยในปี 2555 ที�เพิ�มขึ ;นเป็น
ประมาณ 35 บาทต่อเมตร หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ ;นในอตัราร้อยละ 19 ตามการเพิ�มขึ ;นของราคาทองแดงและการจําหน่าย
สายไฟฟ้าประเภทสายพิเศษเพิ�มขึ ;น  

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟฟ้า จํานวน 1,025 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 
5 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา เนื�องจากปริมาณจําหน่ายสายไฟฟ้ามีจํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 8 ซึ�งเติบโต
ตามการขยายตัวของการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการต่อเนื�องขนาดใหญ่ เช่น 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื�อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ;าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื�อ-
ท่าพระ เป็นต้น โดยรายได้จากการขายสายไฟฟ้าในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 82 ของรายได้
จากการขายทั ;งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาจําหน่ายสายไฟฟ้าเฉลี�ยต่อหน่วยในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ได้ปรับลดลงตามการ
ลดลงของราคาทองแดง ซึ�งเป็นต้นทุนที�สําคัญของสายไฟฟ้า โดยปรับลดลงเหลือประมาณ 32 บาทต่อเมตร จากเฉลี�ย
ประมาณ 33 บาทต่อเมตรในงวดเดียวกนัของปี 2555 คิดเป็นราคาจําหน่ายต่อหน่วยลดลงในอตัราประมาณร้อยละ 3 

สําหรับรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื�นๆ ซึ�งได้แก่ หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ท่อร้อย
สายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการติดตั ;ง อปุกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วสัดุและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลาม 
หม้อแปลงไฟฟ้า และอื�นๆ มีจํานวนรวมประมาณ 391 ล้านบาท 385 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท ในปี 2553 – 2555 
ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 17 – 25 ของรายได้จากการขาย โดยมีอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี 
สําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยรายได้จากการขายวสัดุและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลามมีอตัราเติบโตเฉลี�ย
ในอตัราร้อยละ 32 ต่อปี เนื�องจากผู้ประกอบการคํานึงถึงความปลอดภยัทางด้านอคัคีภยัมากขึ ;น ในขณะที�รายได้จากการ
ขายอปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการติดตั ;งมีอตัราเติบโตรองลงมาในอตัราเฉลี�ย
ร้อยละ 17 ต่อปี และร้อยละ 16 ต่อปี ตามลําดบั 

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื�นๆ ประมาณ 232 ล้านบาท เพิ�มขึ ;น
ประมาณร้อยละ 20 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 18 ของรายได้จากการขาย
ทั ;งหมด ซึ�งรายได้หลักมาจากยอดขายของหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง และท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบการติดตั ;ง 
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อนึ�ง รายได้จากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื�นๆ ของบริษัทมาจากการจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศทั ;งหมด โดยจัดจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั�วประเทศ ซึ�งเกือบทั ;งหมดเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน มีจํานวนรวม
ประมาณ 3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายที�จะขยายเพิ�มฐานลูกค้าไปยงัต่างประเทศในแถบอาเซียน 
เพื�อเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจากนี ; บริษัทมีนโยบายที�
จะมุ่งทําการตลาดในภาคหน่วยงานราชการมากขึ ;น โดยมอบหมายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ ดําเนินการในส่วนงานที�เกี�ยวข้องกบั
งานราชการ ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุกดงักล่าว บริษัทมีความมั�นใจว่าจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้จากการจําหน่าย
สินค้าเพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�อง 

ทั ;งนี ; บริษัทมีนโยบายการจดัหาลูกค้าด้วยการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั ;งการเข้าพบโดยตรงและ/
หรือการติดต่อผ่านอปุกรณ์สื�อสารต่างๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่านการแนะนําจาก
พนัธมิตรทางธรุกิจต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร ลกูค้า และผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายให้
มีการวเิคราะห์ฐานะการเงินและประวตัิการชําระเงินของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อกําหนดและปรับปรุงนโยบายการกําหนด
วงเงินสินเชื�อ และระยะเวลาให้เครดิตแก่ลกูค้า ซึ�งจะช่วยทําให้บริษัทสามารถควบคุมวงเงินการขายให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้
อย่างรัดกุมมากยิ�งขึ ;น 
 

- รายได้จากการบริการตดิตั 6ง 

ธุรกิจการให้บริการติดตั ;งของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา 
และรับเหมาติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance 
Services) และ (2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตั ;งระบบป้องกนัไฟลาม (Fire Protection System) โดยบริษัท
มีรายได้จากการบริการติดตั ;งเป็นจํานวน 146 ล้านบาท 386 ล้านบาท และ 715 ล้านบาท ในปี 2553 – 2555 ตามลําดบั ซึ�ง
คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 122 ต่อปี  ทั ;งนี ; อตัราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ�มขึ ;นของธุรกิจการ
ให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ�งมีสดัส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 – 95 ของรายได้จากการบริการ
ติดตั ;งรวม เนื�องจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพฒันาอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะการขยายเสาโทรคมนาคม
และการติดตั ;งอปุกรณ์เพิ�มเติมเพื�อรองรับเครือข่าย 3G ของผู้ประกอบการที�ให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคลื�อนที� ทั ;งนี ; สาเหตุ
ที�มลูค่างานโทรคมนาคมมีอตัราเติบโตสูงมากเนื�องจากในปี 2553 มีงานโทรคมนาคมที�ดําเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ดาวน์
เนอร์ ซีเอสเอส ซึ�งมีมลูค่ารวมประมาณ 103 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับรู้เป็นรายได้ตามส่วนได้เสียในงบการเงินรวมเพียง 41 
ล้านบาท ดงันั ;น หากนํามลูค่างานโทรคมนาคมทั ;งหมดที�ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส มารวมคํานวณ 
จะได้อตัราเติบโตเฉลี�ยของรายได้จากการบริการติดตั ;งประมาณร้อยละ 85 ต่อปี สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมี
รายได้จากการบริการติดตั ;งเป็นจํานวน 305 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 76 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา 
เนื�องจากมีรายได้จากธรุกิจการให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคมเพิ�มขึ ;นจากประมาณ 173 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรก  
ปี 2555 เป็นประมาณ 305 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ซึ�งเติบโตตามแผนงานของการขยายเสาโทรคมนาคมเพื�อ
รองรับเครือข่าย 3G ของผู้ประกอบการที�ให้บริการสญัญาณโทรศัพท์เคลื�อนที� ทั ;งนี ; รายได้จากการบริการติดตั ;งในปี 2553 – 
2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีรายละเอียดดงันี ;  
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รายได้จากการบริการตดิตั 6ง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม 104.74 71.85 363.30 94.01 682.12 95.35 289.91 95.09 

รายได้จากการติดตั ;งระบบป้องกนัไฟลาม 20.28 13.91 17.59 4.55 28.03 3.92 12.13 3.98 

รายได้จากการบริการอื�นๆ 20.75 14.23 5.55 1.44 5.24 0.73 2.85 0.93 

รวมรายได้จากการบริการตดิตั 6ง 145.77 100.00 386.43 100.00 715.39 100.00 304.88 100.00 

ในปี 2553 – 2555 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคม เป็นจํานวน 105 ล้านบาท 363 
ล้านบาท และ 682 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 155 ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 102 ต่อปี 
สําหรับกรณีรวมมูลค่างานโทรคมนาคมทั ;งหมดที�ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส โดยรายได้จากการ
ให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคมในปี 2553 และ 2554 ได้รวมผลการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอส
เอส ซึ�งบริษทัได้รับรู้รายได้ตามส่วนได้เสียเป็นจํานวน 41 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดบั ทั ;งนี ; กิจการร่วมค้า ดาวน์
เนอร์ ซีเอสเอส ได้หยุดการประกอบธุรกิจตั ;งแต่ปี 2553 ทําให้รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคมในปี 
2554 และ 2555 มาจากการดําเนินงานของบริษัทเป็นสําคัญ สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทรายได้จากการ
ให้บริการติดตั ;งระบบงานโทรคมนาคม เป็นจํานวน 290 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 83 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีที�ผ่านมา 

อนึ�ง ในปี 2553 และ 2554 บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตามแต่ละขั ;นของ
ความสําเร็จของงาน (Percentage of Completion) โดยอ้างอิงจากรายงานของวิศวกรของบริษัท (proven by engineer) 
อย่างไรก็ตาม ตั ;งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทจะรับรู้รายได้ในระยะแรกที� 95% ของมูลค่างาน เมื�องานที�บริษัทได้รับ
มอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั ;ง เนื�องจากขั ;นตอนดังกล่าวเป็นขั ;นตอนที�รับรู้ร่วมกันกับผู้ว่าจ้างว่างานแล้วเสร็จตาม
แผนงานที�กําหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 5 เมื�อผู้ ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานของบริษัท โดยออก
หนงัสือรับรอง Final Acceptance Certificate ซึ�งเป็นการยืนยนัว่า งานได้สําเร็จ 100% แล้ว ซึ�งโดยปกติ ช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 – 2 เดือน ทั ;งนี ; สําหรับงานที�ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยังไม่รับรู้รายได้
และต้นทุนของงาน โดยจะบนัทึกไว้เป็นงานระหว่างติดตั ;งอยู่ในบญัชีสินค้าคงเหลือแทน ซึ�งมีจํานวน 18 ล้านบาท และ 5 
ล้านบาท ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดบั (โปรดดรูายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อสินค้าคงเหลือ) 

รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศทั ;งหมด ซึ�งได้แก่ 
เจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคม และผู้ รับเหมารายใหญ่ซึ�งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง โดย ณ 
สิ ;นปี 2555 บริษัทมีสญัญางานให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม ซึ�งมีมลูค่ารวมประมาณ 1,371 ล้านบาท และมีรายได้จาก
การให้บริการที�รับรู้จนถึงวนัสิ ;นงวด ตั ;งแต่ร้อยละ 95 ขึ ;นไป เป็นจํานวน 1,109 ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 
2555 เป็นจํานวน 682 ล้านบาท สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีสัญญางานให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม 
ซึ�งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,516 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการที�รับรู้จนถึงวนัสิ ;นงวด ตั ;งแต่ร้อยละ 95 ขึ ;นไป เป็น
จํานวน 1,398 ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 เป็นจํานวน 290 ล้านบาท ทั ;งนี ; รูปแบบ
ของการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) และการติดตั ;งอปุกรณ์เสริม 
(Upgrade) โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 มลูค่างานของ New Site มีจํานวน 1,084 ล้าน
บาท และ 1,209 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 79 และร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการทั ;งหมด ตามลําดบั ซึ�งสามารถ
แบง่รายได้การให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตามรูปแบบของการให้บริการได้ดงันี ; 
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หน่วย: ล้านบาท 

 ปี 2555 H1/2556 

  รายได้ทีEรับรู้ (> 95%) 

มูลค่า
โครงการ 

รายได้ทีEรับรู้ (> 95%) 

 มูลค่า
โครงการ 

รายได้ทีEรับรู้
สะสม ณ วันทีE 
1 ม.ค. 2555 

รายได้ทีEรับรู้
ในระหว่างปี 

2555 

รวมรายได้
ทีEรับรู้  

รายได้ทีEรับรู้
สะสม ณ วันทีE 
1 ม.ค. 2556 

รายได้ทีEรับรู้
ในงวด H1/ 

2556 

รวมรายได้
ทีEรับรู้ 

New Site 1,083.85 295.29 597.22 892.51 1,209.00 892.51 207.43 1,099.94 
Upgrade 160.82 100.70 50.88 151.58 172.98 151.58 18.41 169.99 
งานอื�นๆ * 126.48 30.45 34.02 64.47 134.32 64.47 64.07 128.53 
รวม 1,371.15 426.44 682.12 1,108.56 1,516.30 1,108.56 289.91 1,398.47 
หมายเหตุ: * งานอื�นๆ ได้แก่ งานติดตั ;ง New Site พร้อม Upgrade และงานติดตั ;งพิเศษ 

สําหรับรายได้จากการติดตั ;งระบบป้องกนัไฟลาม มีจํานวน 20 ล้านบาท 18 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ในปี 2553 
– 2555 ตามลําดบั คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 18 ต่อปี สําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว และมีจํานวน 12 ล้าน
บาทในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 โดยบริษัทให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั ;งระบบป้องกันไฟลามให้แก่ลูกค้า 
ด้วยการติดตั ;งวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบ
เครื�องปรับอากาศ ซึ�งสามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั�วโมง ทั ;งนี ; ใน
ปัจจบุนั ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสําคญัของการติดตั ;งระบบป้องกนัไฟลามมากขึ ;น เนื�องจาก
สามารถช่วยชะลอการเผาไหม้และการเกิดควนัไฟ ในกรณีที�เกิดอคัคีภยัได้   

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการบริการอื�นๆ ค่อนข้างสูงกว่าปกติ โดยมีจํานวนประมาณ 21 ล้านบาท ในขณะที�
รายได้จากการบริการอื�นๆ ในปี 2554 และ 2555 มีจํานวนประมาณ 5 - 6 ล้านบาท เนื�องจากในปี 2553 บริษัทย่อยมีรายได้
จากการติดตั ;งไฟฟ้า ประมาณ 12 ล้านบาท และบริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายและติดตั ;งสายไฟฟ้าชนิดพิเศษจํานวน 7 
ล้านบาท ในขณะที�รายได้จากการบริการอื�นๆ ในปี 2554 และ 2555 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way เป็นหลกั 
ซึ�งเป็นโครงการลงทุน ติดตั ;ง และบํารุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบนัวิศวกรรม
พลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 
บริษัทมีรายได้จากการบริการอื�นๆ จํานวนประมาณ 3 ล้านบาท ซึ�งมาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way เป็นหลกั 
 

- รายได้ค่าติดต่อประสานงาน 

บริษัทมีรายได้ค่าติดต่อประสานงานจากการแนะนําลกูค้าให้แก่ผู้ผลิตของบริษัท ซึ�งคํานวณผลตอบแทนจากอตัรา
คงที�เทียบกับมูลค่าของรายการที�เกิดขึ ;นระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าที�บริษัทแนะนํา โดยบริษัทมีรายได้ค่าติดต่อประสานงาน
เป็นจํานวนรวมประมาณ 39 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดบั หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 
และร้อยละ 1 ของรายได้รวม ตามลําดบั  

 

- รายได้อืEนๆ 

รายได้อื�นๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริม
การตลาดของผู้ผลิตสินค้า ดอกเบี ;ยรับ ค่าเช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน เป็นต้น โดยใน
ปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้อื�นประมาณ 19 ล้านบาท 17 ล้านบาท 16 ล้านบาท และ 14 
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ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 1 เมื�อเทียบกบัรายได้รวม ทั ;งนี ; รายได้จากการบริหารงานเป็นรายได้
ที�บริษัทคิดค่าบริการจากกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส สําหรับการให้บริการในด้านการบริหารและจดัการต่างๆ ซึ�ง
คํานวณจากอตัราค่าบริการคงที�ต่อเดือน โดยมีจํานวนรวมประมาณ 13 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษัทของปี 2553 
อย่างไรก็ตาม เนื�องจากบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ในอัตราร้อยละ 40 ดังนั ;น บริษัทจึงรับรู้
รายได้จากการบริหารงานในงบการเงินรวมของปี 2553 เป็นจํานวนเพียง 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จาก
การบริหารงานทั ;งหมด และเนื�องจากกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้หยดุการประกอบธุรกิจในปี 2553 ทําให้บริษัทไม่
มีการให้บริการใดๆ แก่กิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส และไม่มีรายได้จากการบริหารงานในปี 2554 และ 2555 

รายละเอียดของรายได้อื�นๆ ของบริษัทในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีรายละเอียดดงันี ; 
 

รายได้อืEนๆ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการบริหารงาน 7.99 42.09 - - - - - - 

รายได้คา่นายหน้า - - - - - - 6.80 49.32 

รายรับจากคา่สง่เสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า 2.47 13.03 3.50 20.78 1.70  1.51 10.98 

ดอกเบี ;ยรับ 2.24 11.81 2.86 16.97 4.96 30.40 3.35 24.33 

กําไรขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 1.10 5.82 3.28 19.48 3.52 21.55 (0.16) -1.15 

รายได้คา่ขนสง่ 0.69 3.63 0.47 2.80 1.06 6.48 1.08 7.82 

หนี ;สญูรับคนื 1.50 7.91 0.32 1.92 0.31 1.90 0.13 0.91 

อื�นๆ * 2.98 15.71 6.41 38.05 4.78 29.27 1.07 7.79 

รายได้อืEน 18.98 100.00 16.84 100.00 16.32 100.00 13.79 100.00 

หมายเหตุ: * อื�นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเชา่ กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน เงินรับคืนค่าเครมประกนัภยั เงินรับคนืคา่ภาษีต่างๆ และรายการ
ปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น  

หากไม่นบัรวมรายได้จากการบริหารงานที�เกิดขึ ;นในปี 2553 จะพบว่า รายได้อื�นๆ ในปี 2554 และ 2555 มีจํานวน
เพิ�มขึ ;นจากปี 2553 เนื�องจากมีดอกเบี ;ยรับ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ซึ�งได้แก่การจําหน่ายยานพาหนะเป็นหลกั) 
เพิ�มขึ ;นจาก 3 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 6 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั นอกจากนี ; หากพิจารณา
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จะพบว่ารายได้อื�นๆ ในปี 2554 มีจํานวนสูงกว่าจํานวนปกติ คือ ประมาณ 22 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากบริษทัได้รับเงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ตามสดัส่วนที�บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมเป็นจํานวน
ประมาณ 12 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการจัดทํางบการเงินรวม ไม่ได้นําเงินปันผลรับดังกล่าวมารวมเพราะถือว่าเป็น
รายการระหวา่งกนั  

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีรายได้อื�นๆ จํานวน 14 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณ 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
37 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา เนื�องจากบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าที�เกิดขึ ;นในงวดไตรมาสที� 1 ปี 2556 
จํานวนประมาณ 7 ล้านบาท 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการติดตั 6ง และต้นทุนค่าตดิต่อประสานงาน 

- ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบริษัทมาจากต้นทุนจากการซื ;อสินค้ามาเพื�อขายเป็นหลกั โดยทั�วไป บริษัทมีนโยบายกําหนดราคา
ขายโดยบวกกําไรส่วนเพิ�ม (Margin) จากต้นทุนที�ซื ;อมา เพื�อจําหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยในปี 2553 - 2555 และงวด 6 
เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายจํานวน 1,323 ล้านบาท 1,752 ล้านบาท 2,297 ล้านบาท และ 1,151 ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�องตามการเพิ�มขึ ;นของรายได้จากขาย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 85 ร้อยละ 92 ร้อยละ 89 และ
ร้อยละ 92 เมื�อเทียบกบัรายได้จากการขาย ตามลําดบั  

ในปี 2554 บริษัทมีต้นทนุขาย 1,752 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 32 เมื�อเทียบกับปี 2553 เนื�องจากบริษัทมี
รายได้จากการขายเพิ�มสูงขึ ;นประมาณร้อยละ 23 ซึ�งมาจากปริมาณจําหน่ายสายไฟฟ้าที�เพิ�มขึ ;นร้อยละ 51 และราคา
จําหน่ายสายไฟฟ้าต่อหน่วยที�ลดลงประมาณร้อยละ 13 ตามที�กล่าวในหัวข้อรายได้จากการขายข้างต้น และบริษัทมี
อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2554 เพิ�มขึ ;นเป็นประมาณร้อยละ 92 เมื�อเทียบกับร้อยละ 85 ในปี 2553 
เนื�องจากสินค้าที�จําหน่ายในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า THW ซึ�งมีกําไรส่วนเพิ�ม (Margin) ค่อนข้างตํ�า อีกทั ;ง
ราคาจําหน่ายเฉลี�ยต่อหน่วยในปี 2554 ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง ทําให้มีราคาจําหน่ายเฉลี�ยใกล้เคียง
กบัต้นทนุขายและบริษัทมีการตั ;งสํารองสําหรับสินค้าล้าสมยัเพิ�มขึ ;น ด้วยเหตุนี ; จึงทําให้ต้นทุนขายในปี 2554 มีจํานวนและ
สดัส่วนต่อรายได้จากการขายเพิ�มขึ ;น  

ในปี 2555 บริษัทมีต้นทนุขาย 2,297 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 31 เมื�อเทียบกับปี 2554 เนื�องจากบริษัทมี
รายได้จากการขายเพิ�มสูงขึ ;นประมาณร้อยละ 35 ซึ�งมาจากปริมาณจําหน่ายสายไฟฟ้าที�เพิ�มขึ ;นร้อยละ 18 และราคา
จําหน่ายสายไฟฟ้าต่อหน่วยที�เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 19 ตามที�กล่าวในหัวข้อรายได้จากการขายข้างต้น และบริษัทมี
อตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายลดลงเหลือประมาณร้อยละ 89 เนื�องจากสินค้าที�จําหน่ายในปี 2555 โดยเฉลี�ยมี
กําไรส่วนเพิ�มที�ดีกว่าสินค้าที�จําหน่ายในปี 2554 อีกทั ;งบริษัทได้รับส่วนลดพิเศษ (Rebate) สําหรับการขายได้ตามเป้าหมาย 
และส่วนลดรับจากผู้ผลิต เป็นจํานวนรวมประมาณ 52 ล้านบาท เมื�อเทียบกับประมาณ 5 ล้านบาทในปี 2554 ด้วยเหตุนี ; จึง
ทําให้บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในอตัราส่วนที�ดีขึ ;นเมื�อเทียบกบัปี 2554  

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขาย 1,151 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 11 เมื�อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีที�ผ่านมา ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ ;นตามรายได้จากการขายที�เพิ�มสูงขึ ;น โดยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการ
ขายประมาณร้อยละ 92 เพิ�มขึ ;นจากร้อยละ 88 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2555 เนื�องจากราคาทองแดงลดลงส่งผลทําให้ราคา
ขายลดลง ในขณะที�ต้นทุนสินค้าไม่ได้ปรับลดลงตามเนื�องจากบริษัทบันทึกต้นทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี ; 
บริษัทไม่มีส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ�งของบริษัทในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556  ทําให้ส่วนลดรับมีจํานวนลดลง
จาก 27 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรก ปี 2555 เหลือ 10 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 อีกทั ;งบริษัทมีการตั ;งสํารอง
เพื�อปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรก ปี 
2556  

 



 บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 

หน้า 11 

- ต้นทุนบริการตดิตั 6ง  

ต้นทุนการให้บริการเป็นต้นทุนที�เกิดจากการให้บริการติดตั ;งงานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกนัไฟลาม 
และอื�นๆ โดยในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ต้นทุนบริการติดตั ;งมีจํานวนประมาณ 108 ล้านบาท 252 
ล้านบาท 526 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 74 ร้อยละ 65 ร้อยละ 74 และร้อยละ 
67 ของรายได้จากการบริการติดตั ;ง ตามลําดบั ทั ;งนี ; ต้นทุนบริการติดตั ;งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่า
สินค้าที�ใช้ในการติดตั ;ง เช่น เสาโทรคมนาคม อปุกรณ์ต่างๆ ของงานโทรคมนาคม และอปุกรณ์ต่างๆ ของงานป้องกันไฟลาม 
เป็นต้น ซึ�งรวมเป็นสัดส่วนเฉลี�ยในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ประมาณร้อยละ 86 และร้อยละ 80 ของต้นทุน
บริการติดตั ;ง ตามลําดบั อนึ�ง ต้นทนุบริการติดตั ;งมาจากการให้บริการติดตั ;งงานระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั โดย ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมที�รับรู้จนถึงวนัสิ ;นงวดเป็น
จํานวน 166 ล้านบาท 402 ล้านบาท 790 ล้านบาท และ 983 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งมีรายละเอียดดงันี ; 

หน่วย: ล้านบาท 
ต้นทนุบริการติดตั ;งงานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/53 ณ 31/12/54 ณ 31/12/55 ณ 30/6/56 
ต้นทนุบริการที�รับรู้     
  ต้นทนุบริการที�รับรู้จนถึงวนัต้นงวด 88.82 165.55 284.47* 790.33 
  ต้นทนุบริการที�รับรู้ในระหว่างงวด 76.74 236.73 505.86 192.65 
รวมต้นทุนบริการที�รับรู้จนถงึวนัสิ ;นงวด 165.55 402.29* 790.33 982.98 

หมายเหตุ: * ยอดยกมาของต้นทนุบริการที�รับรู้จนถึงต้นงวดปี 2555 มีจํานวนแตกต่างจากต้นทุนบริการที�รับรู้จนถึงวนัสิ ;นงวดปี 2554 ประมาณ 
117.82 ล้านบาท เนื�องจากเป็นต้นทุนบริการของกิจการร่วมค้า ดาวเนอร์ ซีเอสเอส ที�ได้ถูกรับรู้เป็นต้นทุนบริการทั ;งหมดในปี 2554 แล้ว โดย
กิจการร่วมค้า ดาวเนอร์ ซีเอสเอส ได้หยุดการประกอบธุรกิจและไม่มีรายได้และต้นทุนบริการตั ;งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป จึงได้หกัต้นทุนบริการ
ดงักลา่วออกจากต้นทนุบริการที�รับรู้จนถึงวนัต้นงวดปี 2555 และมีผลทําให้ต้นทนุบริการที�รับรู้จนถึงวนัต้นงวดปี 2555 มีจํานวนลดลง 

ในปี 2553 บริษัทได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมค่อนข้างตํ�า คือประมาณ 77 ล้านบาท เนื�องจากงานส่วน
ใหญ่ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส อย่างไรก็ตาม เมื�อกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ได้หยุด
ประกอบธุรกิจในปี 2553 บริษัทได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมเพิ�มขึ ;นเป็น 237 ล้านบาท และ 506 ล้านบาทในปี 
2554 และ 2555 ตามลําดบั 

อนึ�ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ประมาณการต้นทุนบริการสําหรับโครงการโทรคมนาคมทั ;งหมดเป็น
จํานวน 979 ล้านบาท โดยได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมที�มีการดําเนินการแล้วเสร็จตั ;งแต่ร้อยละ 95 ขึ ;นไปเป็น
จํานวน 790 ล้านบาท แบง่เป็นต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมยกมา 284 ล้านบาท และต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมที�รับรู้
ในระหว่างปี 2555 จํานวน 506 ล้านบาท ทั ;งนี ; ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจากการติดตั ;งงานก่อสร้างสถานีฐาน (New 
Site) เป็นหลกั ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 82 ของประมาณการต้นทนุบริการโครงการโทรคมนาคมทั ;งหมด  

 ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้ประมาณการต้นทุนบริการสําหรับโครงการโทรคมนาคมทั ;งหมดเป็นจํานวน 
1,067 ล้านบาท โดยได้รับรู้ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมที�มีการดําเนินการแล้วเสร็จตั ;งแต่ร้อยละ 95 ขึ ;นไปเป็นจํานวน 983 
ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมยกมา 790 ล้านบาท และต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมที�รับรู้ในระหว่าง
งวด 6 เดือนแรก ปี 2556 จํานวน 193 ล้านบาท ทั ;งนี ; ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจากการติดตั ;งงานก่อสร้างสถานีฐาน 
(New Site) เป็นหลกั ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 82 ของประมาณการต้นทนุบริการโครงการโทรคมนาคมทั ;งหมด 
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- ต้นทุนค่าติดต่อประสานงาน 

ต้นทนุค่าติดต่อประสานงานเป็นต้นทนุที�เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนําลูกค้าให้แก่บริษัท ซึ�งมีจํานวน
ประมาณ 33 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ในปี 2553-2554 ตามลําดบั โดยคํานวณจากอตัราคงที�เทียบกบัมูลค่าของรายการ
ที�เกิดขึ ;นระหวา่งบริษัทและลกูค้า    

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายที�สําคญัของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
โดยที�ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดัส่วนลดลงเมื�อเทียบกบัรายได้รวม โดยมีสดัส่วนรวมกนั
ประมาณร้อยละ 13 เมื�อเทียบกบัรายได้รวมในปี 2553 และลดลงเหลือประมาณร้อยละ 9 ร้อยละ 8 และร้อยละ 8 เมื�อเทียบ
กบัรายได้รวมในปี 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดบั เนื�องจากการเพิ�มขึ ;นของรายได้รวมในแต่ละปี 
ในขณะที�ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะมีสัดส่วนค่อนข้างคงที� คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม สําหรับในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทในช่วงที�ผ่านมาได้ดงันี ; :- 

 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานขาย ค่าคอมมิชชั�น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายเป็นหลกั โดยในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวนรวมประมาณ 44 ล้านบาท 68 ล้านบาท 62 
ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 2 – 3 ของรายได้รวม ทั ;งนี ; ค่าใช้จ่ายในการขายที�
เกิดขึ ;นในปี 2553 มาจากการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยเป็นหลกั โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 97 ของค่าใช้จ่ายในการขาย
ทั ;งหมด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้มีนโยบายที�จะรับโอนธุรกิจการจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ มาดําเนินงานเอง ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยมีสัดส่วนลดลงเหลือประมาณร้อยละ 27 
และร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2554 และ 2555 ตามลําดับ ทั ;งนี ; ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2554 เพิ�มขึ ;น
ประมาณ 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 53 เมื�อเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2553 เนื�องจากมีค่า
คอมมิชชั�นสําหรับงานโทรคมนาคมประมาณ 11 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานขายเพิ�มขึ ;นเป็นหลกั ในขณะที�
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555 ลดลงเล็กน้อยประมาณ 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 9 เมื�อเทียบกบั
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2554 เนื�องจากไม่มีค่าคอมมิชชั�นงานโทรคมนาคมเหมือนในปี 2554 กอปรกับบริษัทมีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานขาย โดยมีการปรับอตัราและวธีิการจ่ายคอมมิชชั�นให้แก่พนักงานขาย สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 
2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ ;นประมาณ 10 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 40 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีที�ผ่านมา เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานขาย และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ�มขึ ;น 
 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวน 179 ล้านบาท 151 ล้านบาท 
188 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 และร้อยละ 6 ของรายได้
รวม ตามลําดับ ซึ�งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานเป็นหลัก ซึ�งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53 – 64 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที�สําคญัอื�นๆ ประกอบด้วยค่าเสื�อมราคาของยานพาหนะและอปุกรณ์
สํานกังาน ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน และค่าเช่าสํานกังานและโกดงั ทั ;งนี ; ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2553 ได้มี
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การจัดประเภทรายการบญัชีใหม่ โดยได้นําต้นทุนบริหารงาน ซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผู้บริหารและพนักงานในสายงาน
โทรคมนาคมที�รับผิดชอบดําเนินงานในส่วนของการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมของบริษัทและกิจการร่วมค้า ดาวน์
เนอร์ ซีเอสเอส จํานวนประมาณ 10 ล้านบาท มารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื�อให้สอดคล้องกับการเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามงบการเงินรวมของปี 2555 สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�นๆ ในปี 2553 ส่วนใหญ่มาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยเหมือนค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ�งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
งบการเงินรวม ต่อมา เมื�อบริษัทมีนโยบายรับโอนธุรกิจมาจากบริษัทย่อย บริษัทจึงได้รับโอนพนกังานจากบริษัทย่อยมาด้วย 
ทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 17 และร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารในงบการเงินรวมในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2554 มีจํานวน 151 ล้านบาท ลดลงประมาณ 28 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 
16 จากปี 2553 เนื�องจากไม่มีต้นทุนบริหารงานเหมือนในปี 2553 และมีการเรียกเก็บหนี ;ที�เคยตั ;งค่าเผื�อหนี ;สงสัยจะสูญไว้
จํานวนประมาณ 21 ล้านบาท ทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวนลดลง ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 มี
จํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณ 37 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 25 จากปี 2554 เนื�องจากการเพิ�มขึ ;นของค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับพนักงานเป็นหลัก โดยบริษัทมีการเพิ�มจํานวนพนักงานและจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเพิ�มขึ ;นตามผล
ประกอบการที�เพิ�มสงูขึ ;น ทั ;งนี ; ในระหวา่งปี 2555 บริษัทมีการตั ;งสํารองหนี ;สงสยัจะสญูเพิ�มขึ ;นจากปี 2554 ประมาณ 15 ล้าน
บาท และสามารถติดตามหนี ;สินที�เคยตั ;งสํารองไว้แล้วทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงประมาณ 12 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวน 98 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณ 14 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 17 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา เนื�องจากการเพิ�มขึ ;นของค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงานเป็นหลัก 
รวมทั ;งมีค่าธรรมเนียมและอากรเกี�ยวกับการซื ;อที�ดินเพิ�มขึ ;นประมาณ 2 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการนําบริษัทเข้า
จดทะเบยีนเพิ�มขึ ;นประมาณ 1 ล้านบาท 

 

- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี ;ยจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน โดยในปี 2553 - 2555 และงวด 6 
เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 17 ล้านบาท 26 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยมีอตัราดอกเบี ;ยจ่ายเฉลี�ยอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 5 - 8 ต่อปี ทั ;งนี ; ในปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงินเพิ�มขึ ;นประมาณ 9 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 53 จากปี 2553 เนื�องจากบริษัทมีการขอวงเงินกู้ เพิ�มเติม
เพื�อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการขยายการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทในปี 2555 
ลดลงเหลือเพียงประมาณ 20 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทมีสภาพคล่องที�ดีขึ ;นจากการเพิ�มขึ ;นของรายได้ ทําให้ใช้วงเงินกู้ลดลง 
อีกทั ;งสามารถเจรจาต่อรองลดอตัราดอกเบี ;ยกบัสถาบนัการเงิน ทําให้อตัราดอกเบี ;ยในปี 2555 มีอตัราลดตํ�าลงเหลือเฉลี�ย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปีเท่านั ;น  

อนึ�ง บริษทัย่อยได้รับวงเงินกู้ระยะยาวจํานวนรวม 40 ล้านบาทในปี 2551 เพื�อใช้ในการซื ;อที�ดินและก่อสร้างอาคาร
สํานกังานสาขาที�จงัหวดัชลบุรี กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี อย่างไรก็ตาม เนื�องจากบริษัทมีนโยบายที�จะรับโอนธุรกิจจาก
บริษัทย่อย ทําให้ในปี 2555 บริษัทได้เข้าซื ;อที�ดินและอาคารสํานกังานสาขาที�จงัหวดัชลบุรีจากบริษัทย่อยในราคารวม 50 
ล้านบาท (ราคามลูค่าตามบญัชีประมาณ 48 ล้านบาท) ซึ�งเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที�ได้รับอนุญาต โดย
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บริษัทได้รับวงเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 18 ล้านบาทจากสถาบนัการเงิน และได้เบกิใช้วงเงินดงักล่าวจํานวนประมาณ 16 ล้าน
บาท เพื�อนํามาชําระค่าซื ;อทรัพย์สินดงักล่าวจากบริษทัย่อย โดยมีระยะเวลากําหนดชําระคืนภายในเดือนกนัยายน 2558 

สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้มีการกู้ เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 118 ล้านบาท 
เพื�อใช้ซื ;อที�ดินสําหรับใช้ก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจํานวน 14 
ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณร้อยละ 35 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา 

กําไร 

ในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีกําไรขั ;นต้นจากธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และธุรกิจการให้บริการติดตั ;ง เป็นจํานวนประมาณ 263 ล้านบาท 293 ล้านบาท 463 ล้านบาท และ 
207 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขั ;นต้นประมาณร้อยละ 16 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 และร้อยละ 13 ตามลําดบั โดย
จํานวนกําไรขั ;นต้นจะมาจากธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เป็นหลกั ในขณะที�จํานวนกําไรขั ;นต้น
จากธุรกิจการให้บริการติดตั ;งจะมีจํานวนเพิ�มขึ ;นในปี 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามปริมาณงานและ
สดัส่วนรายได้ที�เพิ�มขึ ;น ซึ�งมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ; :- 

 

- กําไรขั 6นต้น – ธุรกิจจาํหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

บริษัทมีผลประกอบการที�มีกําไรขั ;นต้นจากธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 225 ล้านบาท 158 ล้านบาท 
273 ล้านบาท และ 106 ล้านบาท ในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดบั โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั ;นต้น
ประมาณร้อยละ 15 ร้อยละ 8 ร้อยละ 11 และร้อยละ 8 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั ทั ;งนี ; จํานวนกําไรขั ;นต้นและอตัรา
กําไรขั ;นต้นในปี 2554 ที�ปรับลดลงอย่างมาก เนื�องจากสินค้าที�จําหน่ายในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า THW ซึ�ง
มีกําไรส่วนเพิ�ม (Margin) ค่อนข้างตํ�า และราคาจําหน่ายเฉลี�ยต่อหน่วยของสายไฟฟ้าในปี 2554 ได้ปรับลดลงตามการลดลง
ของราคาทองแดง ทําให้มีราคาจําหน่ายเฉลี�ยใกล้เคียงกบัต้นทุนขาย อีกทั ;งในระหว่างปี 2554 มีการตั ;งสํารองสําหรับสินค้า
ล้าสมัยเพิ�มขึ ;น สําหรับจํานวนกําไรขั ;นต้น และอัตรากําไรขั ;นต้นในปี 2555 มีการปรับตัวดีขึ ;น ตามปริมาณยอดขายที�เพิ�ม
สูงขึ ;น อีกทั ;งสินค้าที�จําหน่ายในปี 2555 โดยเฉลี�ยมีกําไรส่วนเพิ�มที�มากกว่าสินค้าที�จําหน่ายในปี 2554 และบริษัทได้รับ
ส่วนลดพิเศษ (Rebate) สําหรับการขายได้ตามเป้าหมาย และส่วนลดรับจากผู้จดัจําหน่าย จึงทําให้อตัรากําไรขั ;นต้นในปี 
2555 เพิ�มขึ ;นเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการขาย สําหรับจํานวนกําไรขั ;นต้น และอตัรากําไรขั ;นต้นจากธุรกิจจําหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีการปรับตัวลดลงเมื�อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที�ผ่านมา เนื�องจากได้รับ
ผลกระทบจากการปรับลดลงของราคาทองแดงตามที�กล่าวในหวัข้อรายได้จากการขายและต้นทนุขาย และไม่มีส่วนลดพิเศษ
จากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ�งของบริษัท ทําให้ส่วนลดรับในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวนลดลง อีกทั ;งบริษัทมีการตั ;ง
สํารองเพิ�มขึ ;นในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 เพื�อปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิที�จะได้รับ 

 

- กําไรขั 6นต้น – ธุรกิจบริการตดิตั 6ง 

บริษัทมีผลประกอบการที�มีกําไรขั ;นต้นจากธุรกิจบริการติดตั ;ง ประมาณ 38 ล้านบาท 135 ล้านบาท และ 189 ล้าน
บาท ในปี 2553 – 2555 ตามลําดับ เพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�องในอตัราเฉลี�ยร้อยละ 124 ต่อปี โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั ;นต้น
ประมาณร้อยละ 26 ร้อยละ 35 และร้อยละ 26 ของรายได้จากบริการติดตั ;ง ตามลําดับ ซึ�งจํานวนกําไรขั ;นต้นที�เพิ�มขึ ;น
ดงักล่าวมาจากการเพิ�มขึ ;นของรายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั ทั ;งนี ; อตัรากําไรขั ;นต้นในปี 2554 มี
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จํานวนค่อนข้างสูงเนื�องจากงานโครงการที�ดําเนินการในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นงานติดตั ;งอปุกรณ์เสริม (Upgrade) ซึ�งจะมี
ส่วนต่างกําไร (Margin) ที�ดีกว่างานติดตั ;งสถานีฐาน (New Site) ในขณะที�มลูค่างานโครงการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมที�รับรู้
ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นงานติดตั ;งสถานีฐาน ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 88 ของมูลค่ารายได้ที�รับรู้ทั ;งหมด ส่งผลให้อตัรากําไรขั ;นต้น
ลดลงเหลือประมาณอตัราร้อยละ 26 ของรายได้จากบริการติดตั ;ง  

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีกําไรขั ;นต้นประมาณ 102 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตั ;ง หรือคิดเป็นอตัรา
กําไรขั ;นต้นประมาณร้อยละ 33 ของรายได้จากบริการติดตั ;ง ในขณะที�บริษัทมีกําไรขั ;นต้นประมาณ 56 ล้านบาท และมีอตัรา
กําไรขั ;นต้นประมาณร้อยละ 32 ของรายได้จากบริการติดตั ;ง ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2555 ทั ;งนี ; สาเหตุที�กําไรขั ;นต้นในงวด 6 
เดือนแรก ปี 2556 มีจํานวนเพิ�มขึ ;นเนื�องจากการเพิ�มขึ ;นของรายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั  

 

- กําไรสุทธ ิ

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2553 - 2555 จํานวน 28 ล้านบาท 40 ล้านบาท และ 158 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรา
เติบโตของกําไรสทุธิในอตัราประมาณร้อยละ 140 ต่อปี และคิดเป็นอตัรากําไรสุทธิประมาณร้อยละ 2 ร้อยละ 2 และร้อยละ 
5 ตามลําดบั และบริษทัมีกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 จํานวน 60 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 2 เมื�อเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา และมีอตัรากําไรสุทธิประมาณร้อยละ 4 โดยในปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิที�เพิ�ม
สงูขึ ;นอย่างมากตามการเพิ�มขึ ;นของรายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการติดตั ;งเป็นหลกั 

ในปี 2553 และ 2554 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 48 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลําดบั และมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 20 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งคิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีที�จ่ายจริงประมาณ
ร้อยละ 42 และร้อยละ 39 ของกําไรก่อนภาษี ตามลําดบั ทั ;งนี ; สาเหตุที�บริษัทเสียภาษีในอตัราที�สูงกว่าอตัราปกติ หรือร้อย
ละ 30 เนื�องมาจากบริษัทมีการปรับกําไรก่อนภาษีด้วยรายการที�ไม่ถือเป็นรายจ่าย ซึ�งได้แก่ หนี ;สงสัยจะสูญ การตั ;งสํารอง
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมยั และค่าใช้จ่ายและดอกเบี ;ยจ่ายผลประโยชน์พนกังาน เป็นต้น รวมทั ;งมีการปรับปรุงค่าเสื�อมราคา
ของยานพาหนะกับค่างวดจ่ายตามสัญญาลิสซิ�งและสัญญาเช่าการเงินตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ส่งผลทําให้
คงเหลือกําไรสทุธิในปี 2553 และ 2554 ประมาณ 28 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรสุทธิในอตัรา
ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม 

ในปี 2555 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 208 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 50 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีที�จ่ายจริงเพียงประมาณร้อยละ 24 ของกําไรก่อนภาษี เนื�องจากมีพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที� (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 จากอตัราปกติร้อยละ 30 ทั ;งนี ; บริษัทมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีตามวิธีการ
เหมือนปี 2553 และ 2554 แต่อตัราค่าใช้จ่ายภาษีที�จ่ายจริงในปี 2555 มีอตัราสูงกว่าอตัราภาษีที�กําหนดไม่มากเหมือนปี 
2553 และ 2554 เนื�องจากบริษัทมีการเรียกเก็บหนี ;ที�เคยตั ;งสํารองไว้ ซึ�งกรมสรรพากรไม่ถือเป็นรายได้ และบริษัทมีการ
จําหน่ายสินค้าที�เคยตั ;งขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัไว้ จงึไม่ได้นํารายการดงักล่าวมารวมคํานวณเพื�อเสียภาษีเงินได้ 

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 74 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประมาณ 14 ล้านบาท แบง่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลประมาณ 15 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก
การเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวประมาณ 1 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีที�
จ่ายจริงประมาณร้อยละ 19 ของกําไรก่อนภาษี ซึ�งเป็นอตัราใกล้เคียงกบัอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
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ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที� (530) พ.ศ. 2554 ซึ�งกําหนดลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในปี 2556 - 2557 เหลือร้อยละ 20 ต่อปี จากอตัราปกติร้อยละ 30 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในปี 2553 - 2555 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 12 ร้อยละ 16 และร้อยละ 47 ตามลําดบั ซึ�ง
เพิ�มสูงขึ ;นตามกําไรสุทธิที�เพิ�มขึ ;นในแต่ละปี และงวดงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 28 อนึ�ง บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บริษัทกําหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมใน
ส่วนที� 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ทั ;งนี ; บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการในปี 2553 เนื�องจากมี
กําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะของบริษัทเพียง 1 ล้านบาท ในขณะที�ในระหว่างปี 2554 และ 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนประมาณ 50 ล้านบาท และ 164 ล้านบาท ตามลําดับ และได้มีการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลประกอบการดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 31 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราเงินปันผล
จ่ายประมาณร้อยละ 63 และร้อยละ 75 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลําดับ ซึ�งมีรายละเอียดสรุปได้
ดงันี ; 

 

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) เงนิปันผลจ่ายทั 6งหมด (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2554 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่างกาลครั ;งที� 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 36.2 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

0.28 10.14 

- เงินปันผลระหว่างกาลครั ;งที� 2 โดยจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จํานวน 
36.2 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มีรายละเอยีดดงันี ; 

  

   + เงินปันผลเป็นเงินสด 0.06 2.17 
   + เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอตัรา 9.52632 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นปันผล 
0.5248 19.00 

รวมเงินปันผลระหว่างกาลครั ;งที� 2 0.5848 21.17 
รวมเงินปันผลประจําปี 2554 0.8648 31.31 
เงินปันผลประจาํปี 2555 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่างกาลครั ;งที� 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 40 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

0.28 11.20 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 – สทุธิภายหลงัจากหกั
เงินปันผลระหว่างกาลครั ;งที� 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือ
หุ้น จาํนวน 40 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท * 

2.80 112.00 

รวมเงินปันผลประจําปี 2555 3.08 123.20 
หมายเหตุ: * ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 123 ล้านบาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดมิ โดยกําหนดจ่ายในวนัที� 6 มีนาคม 2556 

สําหรับในอนาคต บริษัทจะยังคงดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที�ได้ระบุในส่วนที� 2 ข้อ 8 
โครงสร้างเงินทุน หวัข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 1,023 ล้านบาท 1,160 ล้านบาท 
และ 1,987 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี�ยประมาณร้อยละ 39 ต่อปี โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนี ;
การค้าและลกูหนี ;อื�น ซึ�งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 43 – 67 ของสินทรัพย์รวมทั ;งหมด ส่วนสินทรัพย์ที�สําคญัรองลงมา ได้แก่ 
สินค้าคงเหลือ และที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ทั ;งนี ; สินทรัพย์รวม ณ สิ ;นปี 2554 มีจํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณ 137 ล้านบาทเมื�อเทียบกับปี 2553 เนื�องจากการ
เพิ�มขึ ;นของลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นเป็นหลกั ซึ�งมีจํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณ 247 ล้านบาทตามการเพิ�มขึ ;นของรายได้จาก
การขายและรายได้จากการบริการติดตั ;ง นอกจากนี ; บริษัทมีการลงทุนเพิ�มเติมในอปุกรณ์ที�ติดตั ;งตามสญัญา ยานพาหนะ
และทรัพย์สินอื�นๆ มลูค่ารวมประมาณ 25 ล้านบาท สําหรับสินทรัพย์รวม ณ สิ ;นปี 2555 มีจํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณ 827 ล้าน
บาทเมื�อเทียบกับปี 2554 ซึ�งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ�มขึ ;นของลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นเช่นกัน ซึ�งมีจํานวนเพิ�มขึ ;น
ประมาณ 651 ล้านบาท รวมทั ;งมีการลงทนุเพิ�มเติมในอปุกรณ์ที�ติดตั ;งตามสญัญา ยานพาหนะและทรัพย์สินอื�นๆ มูลค่ารวม
ประมาณ 36 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ�มขึ ;นประมาณ 72 ล้านบาท  

สําหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนประมาณ 1,819 ล้านบาท ลดลงประมาณ 
197 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เมื�อเทียบกบั ณ สิ ;นปี 2555 เนื�องจากลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นมีจํานวนลดลง 407 ล้าน
บาท ในขณะที�สินค้าคงเหลือมีจํานวนเพิ�มขึ ;น 31 ล้านบาท และที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจํานวนเพิ�มขึ ;น 161 ล้านบาท
เนื�องจากมีการซื ;อที�ดินเพิ�มขึ ;นเพื�อใช้ก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่เป็นสําคญั 

รายละเอียดของสินทรัพย์หลกัของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ; :- 

- ลูกหนี 6การค้าและลูกหนี 6อืEน 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2553 – 2555 และ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�น รวม
ประมาณ 438 ล้านบาท 685 ล้านบาท 1,336 ล้านบาท และ 929 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื�อเทียบกบัสินทรัพย์
รวมประมาณร้อยละ 43 ร้อยละ 59 ร้อยละ 67 และร้อยละ 51 ตามลําดบั ซึ�งมีรายละเอียดดงันี ; :- 

+ ลูกหนี 6การค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีลูกหนี ;การค้า-สุทธิประมาณ 368 ล้าน
บาท 562 ล้านบาท 885 ล้านบาท และ 684 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื�อเทียบกบัสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 
36 ร้อยละ 48 ร้อยละ 45 และร้อยละ 38 ตามลําดบั โดยลูกหนี ;การค้ามีจํานวนเพิ�มขึ ;นตามยอดขายสินค้าของบริษัท ทั ;งนี ; 
บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและการพิจารณาให้สินเชื�อแก่ลูกค้าแต่ละรายที�ชัดเจน โดยบริษัทพิจารณาลําดบัชั ;นการให้
สินเชื�อ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้าย้อนหลงั และวิเคราะห์ด้านการเงิน และด้านธุรกิจ และมี
นโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเชื�ออย่างสมํ�าเสมอ ทั ;งนี ; โดยเฉลี�ย บริษัทให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้าแก่ลูกค้าประมาณ 30 - 
90 วนั โดยรายละเอียดของอายลุูกหนี ;การค้าของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 
สามารถสรุปได้ดงันี ; :- 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี 6การค้า 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนี ;ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 211.53 44.26% 318.11 47.73% 389.48 39.28% 443.92 56.27% 
ลกูหนี ;เกินกําหนดชาํระ         
  ไม่เกิน 3 เดือน 150.28 31.44% 216.72 32.52% 426.11 42.97% 184.08 23.33% 
  3 -  6 เดอืน 3.94 0.82% 24.91 3.74% 52.16 5.26% 35.37 4.48% 
  6 -  12 เดือน 6.81 1.43% 14.90 2.24% 29.44 2.97% 43.64 5.53% 
  เกิน 12 เดือนขึ ;นไป 105.41 22.05% 91.81 13.78% 94.41 9.52% 91.87 11.65% 
ลกูหนี ;การค้ารวม 477.97 100.00% 666.46 100.00% 991.60 100.00% 788.87 100.00% 
หกั ค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสญู (110.32) -23.08% (104.42) -15.67% (107.03) -10.79% (104.90) -13.30% 
ลกูหนี ;การค้า-สทุธิ 367.65 76.92% 562.04 84.33% 884.57 89.21% 683.97 86.70% 

บริษัทมีนโยบายในการประมาณการค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสูญของลูกหนี ; โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต การวเิคราะห์อายหุนี ; และสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั ;นๆ ทั ;งนี ; ในการวิเคราะห์อายขุองหนี ;ที�คงค้าง บริษัทมีนโยบายที�
จะตั ;งสํารองค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าลูกหนี ;สําหรับลูกหนี ;ที�ค้างชําระ 6 – 12 เดือน และตั ;งสํารอง
ในอตัราร้อยละ 100 ของมลูค่าลกูหนี ;สําหรับลกูหนี ;ที�ค้างชําระเกิน 12 เดือนขึ ;นไป 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมประมาณร้อยละ 77 ของลูกหนี ;การค้ารวม และมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระตั ;งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 
เดือน และอัตราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ ;น ประมาณร้อยละ 1 และร้อยละ 22 ของลูกหนี ;การค้ารวม 
ตามลําดับ ทั ;งนี ; บริษัทได้ตั ;งค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสูญสําหรับลูกหนี ;การค้าในปี 2553 เป็นจํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 23 ของลกูหนี ;การค้ารวม ทําให้คงเหลือลกูหนี ;การค้า-สทุธิ ประมาณ 368 ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเพิ�มขึ ;นเป็นประมาณร้อยละ 84 ของลกูหนี ;การค้ารวม และมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระตั ;งแต่ 6 เดือนแต่ไม่
เกิน 12 เดือน และอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ ;นไป ประมาณร้อยละ 2 และร้อยละ 14 ของลูกหนี ;การค้า
รวม ตามลําดบั ทั ;งนี ; ในระหว่างปี 2554 บริษัทสามารถเจรจาและเรียกเก็บหนี ;ที�ค้างชําระเกิน 12 เดือนได้บางส่วน ทําให้ยอด
หนี ;คงค้างมีจํานวนและสดัส่วนลดลง และทําให้ตั ;งค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสญูลดลงเหลือ 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 16 ของลกูหนี ;การค้ารวม ทําให้คงเหลือลกูหนี ;การค้า-สทุธิ ประมาณ 562 ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเพิ�มขึ ;นเป็นประมาณร้อยละ 88 ของลกูหนี ;การค้ารวม และมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระตั ;งแต่ 6 เดือนแต่ไม่
เกิน 12 เดือน และอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ ;นไป ประมาณร้อยละ 3 และร้อยละ 10 ของลูกหนี ;การค้า
รวม ตามลําดบั และได้ตั ;งค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสูญเป็นจํานวน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 11 ของลูกหนี ;
การค้ารวม ทําให้คงเหลือลกูหนี ;การค้า-สทุธิ ประมาณ 885 ล้านบาท 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเป็นประมาณร้อยละ 84 ของลูกหนี ;การค้ารวม และมีอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระตั ;งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 
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12 เดือน และอตัราส่วนลูกหนี ;ที�เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ ;นไป ประมาณร้อยละ 6 และร้อยละ 12 ของลูกหนี ;การค้ารวม 
ตามลําดบั และได้ตั ;งค่าเผื�อหนี ;สงสยัจะสูญเป็นจํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของลูกหนี ;การค้ารวม 
ทําให้คงเหลือลกูหนี ;การค้า-สทุธิ ประมาณ 684 ล้านบาท 

ทั ;งนี ; ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายการตั ;งสํารองค่าเผื�อหนี ;สงสัยจะสูญ และระบบการควบคุมและ
ติดตามการชําระหนี ;ของลูกหนี ;ที�กําหนดขึ ;นมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
พิจารณาปรับปรุงนโยบายทางด้านลูกหนี ;ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยคํานงึถงึความเสี�ยงและประโยชน์ที�บริษัท
จะได้รับ 

ในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนี ;เฉลี�ย 
ประมาณ 97 วนั 89 วัน 91 วัน และ 103 วนั ตามลําดับ ซึ�งเป็นระยะเวลาที�ใกล้เคียงกับนโยบายการให้สินเชื�อแก่ลูกหนี ;
การค้าของบริษทั 
 

+ ลูกหนี 6อืEน 

ลกูหนี ;อื�นประกอบด้วย รายได้ค้างรับงานติดตั ;งอปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและอื�นๆ มลูค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ ลูกหนี ;อื�น รายได้ค้างรับอื�นๆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเงินทดรองจ่าย ซึ�งมีจํานวนรวมประมาณ 70 ล้านบาท 123 
ล้านบาท 452 ล้านบาท และ 245 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดบั 
โดยมีมูลค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นส่วนประกอบหลกั ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนเฉลี�ยประมาณร้อยละ 95 – 97 
ของมลูค่าลกูหนี ;อื�น    

มูลค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ เป็นรายได้ค่าบริการติดตั ;งโทรคมนาคมที�รับรู้เป็นรายได้แล้วตามขั ;น
ความสําเร็จของงาน แต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสญัญา ซึ�งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างาน
ผู้ รับเหมา ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื�น โดยมีจํานวน 68 ล้านบาท 117 ล้านบาท 438 ล้านบาท และ 232 ล้านบาท ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 ตามลําดบั 

ในปี 2555 บริษัทมีมูลค่างานติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตามสัญญารวมเป็นจํานวน 1,371 ล้านบาท โดยได้
ดําเนินการติดตั ;งจนถึงวนัสิ ;นงวด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที�รับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัที� 1 มกราคม 
2555 จํานวนรวม 426 ล้านบาท และรายได้ที�รับรู้ในปี 2555 จํานวน 682 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจาก
ผู้ ว่าจ้างแล้วเป็นจํานวน 670 ล้านบาท คงเหลือมูลค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นจํานวน 438 ล้านบาท ซึ�ง
แบง่ตามรูปแบบของการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมได้ดงันี ; 

หน่วย: ล้านบาท 

รูปแบบการ
ให้บริการ

ตดิตั 6งระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการรวม 

รายได้ทีEรับรู้ตามขั 6น
ความสาํเร็จของงาน
ในแต่ละพื 6นทีEตดิตั 6ง 

(> 95%) 

รายได้ทีEรับรู้
สะสมจนถึง

วันทีE 1 ม.ค. 55 

รายได้ทีEรับรู้ใน
ปี 2555 

จาํนวนเงนิทีE
เรียกเกบ็จากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างานติดตั 6งทีE
แล้วเสร็จแต่ยัง

ไม่เรียกเก็บ 

New Site 1,083.85 892.51 295.29 597.22 488.30 404.21 
Upgrade 160.82 151.58 100.70 50.88 111.28 40.30 
อื�นๆ 126.48 64.47 30.45 34.02 70.59 (6.12)* 
รวม 1,371.15 1,108.56 426.44 682.12 670.17 438.38 
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หมายเหตุ: * บริษัทมีการเรียกเก็บเงินในโครงการหนึ�งเป็นจํานวนมากกว่ามูลค่างานตามขั ;นความสําเร็จของงานที� 95% ตามนโยบายที�กําหนด 
เป็นจํานวนประมาณ 6 ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดกับผู้ว่าจ้าง ที�อนุญาตให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นระยะๆ ตามขั ;น
ความสาํเร็จของงาน โดยไม่ต้องรอให้งานแล้วเสร็จจนถึง 95% 

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีมูลค่างานติดตั ;งระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 1,516 ล้าน
บาท โดยได้ดําเนินการติดตั ;งจนถงึวนัสิ ;นงวด คิดเป็นมลูค่ารวม 1,398 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที�รับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัที� 1 
มกราคม 2556 จํานวนรวม 1,109 ล้านบาท และรายได้ที�รับรู้ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 จํานวน 290 ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ ว่าจ้างแล้วเป็นจํานวน 1,166 ล้านบาท คงเหลือมูลค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
เป็นจํานวน 232 ล้านบาท ซึ�งแบง่ตามรูปแบบของการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมได้ดงันี ; 

หน่วย: ล้านบาท 

รูปแบบการ
ให้บริการ

ตดิตั 6งระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการรวม 

รายได้ทีEรับรู้ตามขั 6น
ความสาํเร็จของงาน
ในแต่ละพื 6นทีEตดิตั 6ง 

(> 95%) 

รายได้ทีEรับรู้
สะสมจนถึง

วันทีE 1 ม.ค. 56 

รายได้ทีEรับรู้ใน
งวด H1/56 

จาํนวนเงนิทีE
เรียกเกบ็จากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างานติดตั 6งทีE
แล้วเสร็จแต่ยัง

ไม่เรียกเก็บ 

New Site 1,209.00 1,099.94 892.51 207.43 920.44 179.50 
Upgrade 172.98 169.99 151.58 18.41 136.33 33.66 
อื�นๆ 134.32 128.53 64.47 64.07 109.29 19.25* 
รวม 1,516.30 1,398.47 1,108.56 289.91 1,166.06 232.41 

หมายเหตุ: * เป็นยอดสทุธิหลงัหกัรายได้รับลว่งหน้าจํานวน 21,000 บาท 

ทั ;งนี ; มลูค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 จํานวนประมาณ 232 ล้านบาท เป็น
งานของ New Site ประมาณร้อยละ 77 โดย ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีมูลค่างานติดตั ;งที�แล้วเสร็จแต่ยงัเรียกเก็บ
เงนิไม่ได้เป็นจํานวน 97 ล้านบาท  
 

- สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบายบนัทกึมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างติดตั ;งด้วยราคาทนุ (วธีิเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ First in 
First out) หรือมลูค่าสทุธิที�คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตํ�ากว่า และบนัทกึมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปประเภทสายเคเบิ ;ลด้วย
ราคาทนุ (วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ Specific) หรือมลูค่าสทุธิที�คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตํ�ากว่า  

ทั ;งนี ; บริษัทจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าในงบกําไรขาดทุนในกรณีที�ราคาทุนของสินค้าคงเหลือใน
งวดบญัชีใดๆ มีราคาสูงกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เมื�อสถานการณ์ที�ทําให้การปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือให้ตํ�ากวา่ราคาทนุหมดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที�ลดลง บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนที�เคยรับรู้ใน
งวดบญัชีก่อนๆ ในงบกําไรขาดทนุของงวดบญัชีนั ;นๆ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 299 ล้าน
บาท 207 ล้านบาท 278 ล้านบาท และ 310 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ร้อยละ 18 ร้อยละ 14 
และร้อยละ 17 เมื�อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทั ;งนี ; รายละเอียดของสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 สามารถสรุปได้ดงันี ; :- 
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ตารางแสดงรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินค้าสําเร็จรูป 320.97 107.32% 231.23 111.78% 279.74 100.47% 326.53 105.50% 
หกั  รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิที�จะ

ได้รับ 
(23.70) (7.92%) (27.10) (13.10%) (21.36) (7.67%) (24.88) (8.04%) 

สินค้าสําเร็จรูป – สทุธิ 297.28 99.40% 204.13 98.69% 258.38 92.80 301.65 97.46% 
งานระหวา่งติดตั ;ง – งานโทรคมนาคม - 0.00% - 0.00% 18.23 6.55 5.31 1.71% 
งานระหวา่งติดตั ;ง – อปุกรณ์ป้องกนัไฟลาม 1.81 0.60% 2.72 1.31% 1.83 0.66 2.56 0.83% 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 299.09 100.00% 206.85 100.00% 278.43 100.00% 309.52 100.00% 

สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าสําเร็จรูป โดยสินค้าสําเร็จรูป-สุทธิมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั ;งหมด และส่วนที�เหลือเป็นงานระหว่างติดตั ;ง – งานโทรคมนาคม และงานระหว่างติดตั ;ง – 
อปุกรณ์ป้องกนัไฟลาม ทั ;งนี ; บริษทัมีงานระหว่างติดตั ;ง – งานโทรคมนาคม ตั ;งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เนื�องจากบริษัทได้มีการ
รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมในระยะแรกที� 95% ของมูลค่างาน เมื�องานที�บริษัทได้รับมอบหมาย
เสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั ;ง ด้วยเหตุนี ; บริษัทจึงได้บนัทึกมูลค่างานที�ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นงานระหว่างติดตั ;งอยู่ใน
บญัชีสินค้าคงเหลือ ซึ�งมีจํานวน 18 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดบั และคิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 7 และร้อยละ 2 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ-สทุธิ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนั ตามลําดบั 

ในช่วงปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉลี�ยประมาณ 82 วนั 57 
วนั 40 วนั และ 47 วนั ตามลําดบั โดยในปี 2553 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี�ยนานกว่าปกติ เป็นผลมาจากเป็นช่วง
ที�ราคาทองแดงกําลงัเริ�มปรับราคาเพิ�มขึ ;นหลงัจากที�ได้มีการปรับลดลงอย่างมากในช่วงปลายปี 2551 จึงทําให้ทั ;งบริษัทและ
ผู้ซื ;อชะลอการสั�งซื ;อและจดัเก็บสินค้า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปประมาณ 30 - 
45 วนัของประมาณการยอดขาย เพื�อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ�งสอดคล้องกบัระยะเวลาขายสินค้าของบริษัท
ในปัจจุบนั 

อนึ�ง บริษทัมีนโยบายตั ;งสํารองค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินค้าสําเร็จรูป โดยจะตั ;งสํารองในอตัราร้อยละ 25 สําหรับ
สายไฟฟ้าที�จดัเก็บนานเกินกว่า 2 ปี และตั ;งสํารองในอตัราร้อยละ 25 – 100 เพิ�มขึ ;นตามระยะเวลาที�จัดเก็บ สําหรับสินค้า
ประเภทอื�นที�จดัเก็บนานเกินกวา่ตั ;งแต่ 1 ปีขึ ;นไป ทั ;งนี ; เนื�องจากสินค้าสําเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า จึง
ไม่มีปัญหาเรื�องความล้าสมัยและเสื�อมสภาพ โดยในปี 2553 บริษัทได้ตั ;งสํารองค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป
ประมาณ 24 ล้านบาท และตั ;งเพิ�มขึ ;นอีกประมาณ 3 ล้านบาทในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการ
ขายสินค้าที�เคยมีการตั ;งสํารองค่าเผื�อการลดมลูค่าสินค้าไปบางส่วน จึงทําให้ ณ สิ ;นปี 2555 คงเหลือการตั ;งสํารองค่าเผื�อ
การลดมลูค่าประมาณ 21 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้มีการตั ;งสํารองค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้า
สําเร็จรูปเพิ�มขึ ;นอีกประมาณ 4 ล้านบาท ทําให้สํารองค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินค้าสําเร็จรูปเพิ�มขึ ;นเป็น 25 ล้านบาท ณ สิ ;น
งวด 6 เดือนแรก ปี 2556 
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- ทีEดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิประมาณ 89 ล้านบาท 98 ล้านบาท และ 
117 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภทอาคาร และยานพาหนะ ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 32 - 49 และร้อยละ 11 - 20 ของสินทรัพย์ประเภทที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิทั ;งหมด ตามลําดบั สําหรับสินทรัพย์
อื�นที�มีสัดส่วนรองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์ที�ติดตั ;งตามสัญญา และที�ดินซึ�งเป็นที�ตั ;งของสํานักงานสาขาในจังหวัดชลบุรีเป็น
สําคญั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 11 - 17 และร้อยละ 11 - 15 ของสินทรัพย์ประเภทที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ
ทั ;งหมด ตามลําดบั  

ณ สิ ;นปี 2553 บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณ 89 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2553 มีการลงทุน
เพิ�มประมาณ 20 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนติดตั ;งอปุกรณ์ประหยดัพลงังานตามโครงการ Smart Way ที�บริษัท
ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการติดตั ;งอปุกรณ์โคมไฟและหลอดประหยัดไฟใน
พื ;นที�ชุมชนที�จังหวดัราชบุรี โดยได้บนัทึกมูลค่าเงินลงทุน ซึ�งมีมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ในชื�อบญัชีอปุกรณ์ที�ติดตั ;งตาม
สัญญา และเริ�มคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับเงินลงทุนดังกล่าวในปี 2553 เป็นต้นไป ส่วนการลงทุนอื�นๆ เป็นการลงทุนเพื�อ
ปรับปรุงอาคารสํานกังานสาขาในจงัหวดัชลบุรี รวมทั ;งมีการซื ;ออุปกรณ์และเครื�องใช้สํานกังาน และเช่าซื ;อยานพาหนะ ซึ�งมี
มูลค่ารวมประมาณ 7 ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัทมีการตัดค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็น
จํานวนประมาณ 15 ล้านบาท ส่วนในปี 2554 บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิประมาณ 98 ล้านบาท เพิ�มขึ ;นประมาณ 
9 ล้านบาทจากปี 2553 โดยมีการลงทนุเพิ�มเติมประมาณ 25 ล้านบาท แบง่เป็นการลงทนุเพิ�มในอปุกรณ์ที�ติดตั ;งตามสญัญา 
เฟส 2 สําหรับการติดตั ;งอุปกรณ์โคมไฟและหลอดประหยัดไฟในพื ;นที�เมืองพัทยาประมาณ 11 ล้านบาท ซึ�งยังไม่ได้
ดําเนินการส่งมอบงาน จึงได้บนัทึกเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในชื�อบัญชีสินทรัพย์ระหว่างติดตั ;ง โดยยังไม่คิดค่าเสื�อมราคา 
นอกจากนี ; บริษัทมีการซื ;อ เช่าดําเนินงาน และเช่าซื ;อยานพาหนะเพิ�มเติม มูลค่ารวมประมาณ 8 ล้านบาท และมีการซื ;อ
อปุกรณ์และเครื�องใช้สํานกังาน และปรับปรุงอาคารสํานกังาน ซึ�งมีมูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษัทมี
การตดัค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 16 ล้านบาท 

ณ สิ ;นปี 2555 บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ เพิ�มขึ ;นเป็นประมาณ 117 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นประมาณ 19 
ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นในอตัราร้อยละ 20 เมื�อเทียบกับปี 2554 ทั ;งนี ; ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการซื ;อทรัพย์สินเกือบ
ทั ;งหมดจากบริษัทย่อย ซึ�งได้แก่ ที�ดินและอาคารสํานกังานที�จงัหวดัชลบุรี เครื�องตกแต่งอาคาร ยานพาหนะ และเครื�องมือ
และอุปกรณ์ เนื�องจากบริษัทมีนโยบายที�จะโอนย้ายธุรกิจของบริษัทย่อยมาดําเนินงานเอง และลดขอบเขตการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อยเป็นประกอบธรุกิจที�เกี�ยวข้องกบัหน่วยงานราชการเท่านั ;น ส่งผลให้ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีการลงทุน
เพิ�มประมาณ 99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื�อตดัรายการระหว่างกนัดงักล่าวออกในงบการเงินรวม จะคงเหลือเงินลงทุนเพิ�ม
ประมาณ 36 ล้านบาท ซึ�งเป็นการซื ;อ เช่าดําเนินงาน และเช่าซื ;อยานพาหนะเพิ�มเติม มลูค่ารวมประมาณ 18 ล้านบาท และมี
การลงทุนเพิ�มในอุปกรณ์ที�ติดตั ;งตามสญัญา สําหรับการติดตั ;งอุปกรณ์โคมไฟและหลอดประหยัดไฟเพิ�มเติมในพื ;นที�เมือง
พัทยาอีกประมาณ 10 ล้านบาท ซึ�งยังไม่ได้ดําเนินการส่งมอบงาน จึงได้บนัทึกเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในชื�อบัญชีสินทรัพย์
ระหว่างติดตั ;ง พร้อมทั ;งได้โอนงานที�ดําเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว มลูค่ารวมประมาณ 11 ล้านบาท ออกจากบญัชี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั ;งไปที�บญัชีอุปกรณ์ที�ติดตั ;งตามสัญญาแทน และเริ�มคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับเงินลงทุนดังกล่าวในปี 
2555 เป็นต้นไป โดยในปี 2555 บริษัทมีการตดัค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 16 
ล้านบาท  
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ณ สิ ;นไตรมาสที� 2 ปี 2556 บริษัทมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ เพิ�มขึ ;นเป็นประมาณ 278 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;น
ประมาณ 161 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ ;นในอตัราร้อยละ 138 เมื�อเทียบกบั ณ สิ ;นปี 2555 เนื�องจากบริษัทได้มีการลงทุนซื ;อที�ดิน 
จํานวน 13-2-74 ไร่ ในราคา 148 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 2 ล้านบาท) เพื�อใช้ก่อสร้างสํานักงานและ
คลงัสินค้าแห่งใหม่ และมีการลงทนุถมที�ดินดงักล่าวประมาณ 19 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมี
การตดัค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 

 

- อสังหาริมทรัพย์เพืEอการลงทนุ 

ในปี 2541 บริษัทได้รับโอนหนี ;จากลูกหนี ;เป็นอาคารชุดเคหะชุมชนนวนคร จํานวน 1 ห้อง เนื ;อที�ประมาณ 34.04 
ตารางเมตร ซึ�งตั ;งอยู่ที�อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มูลค่ารวม 0.32 ล้านบาท ต่อมา ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อย
ได้รับโอนอาคารชุดพรีเมียร์เพลส อาคาร 2 จํานวน 2 ห้อง เนื ;อที�ประมาณ 37.60 ตารางเมตรต่อห้อง ตั ;งอยู่ที�อําเภอสวน
หลวง จงัหวดักรุงเทพฯ มาจากลกูหนี ; ซึ�งใช้ชําระภาระหนี ;แทนการชําระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวม 2 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้บนัทกึอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนดงักล่าวด้วยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า โดยได้ตั ;งค่าเผื�อ
การด้อยค่าสําหรับอาคารชุดที�บริษัทย่อยได้รับโอนมาจากลูกหนี ;เป็นจํานวน 0.36 ล้านบาท และมีนโยบายตดัค่าเสื�อมราคา
ด้วยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ทั ;งนี ; ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 อสงัหาริมทรัพย์เพื�อ
การลงทนุมีมลูค่าสทุธิรวมประมาณ 1.59 ล้านบาท และ 1.04 ล้านบาท ตามลําดบั และเมื�อพิจารณาราคาประเมินจากกรม
ที�ดิน จะพบว่า อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนดงักล่าวมีมูลค่าประมาณ 1.79 ล้านบาท และ 1.39 ล้านบาท ในปี 2554 และ 
2555 ตามลําดบั และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิรวมประมาณ 0.77 ล้านบาท 
ด้วยเหตุนี ; ผู้บริหารของบริษัทจงึเชื�อว่า การตดัค่าเสื�อมราคาดงักล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีเหตุสําหรับการพิจารณา
ตั ;งด้อยค่าเพิ�มเติมในสินทรัพย์ดงักล่าว  
 

- สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ในปี 2556 บริษัทได้มีการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึ�งกําหนดให้บริษัทระบุ
ผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี ;สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื�อรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี ;สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด โดยจากการนํามาตรฐานการ
บญัชีดังกล่าวมาถือปฏิบตัิมีผลทําให้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2555 และ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 เป็นจํานวนประมาณ 30 ล้านบาท 29 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท 
ตามลําดบั 
 

- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 H1/2556** 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร* 48.94% 60.10% 162.49% 68.83% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 2.90% 3.70% 10.06% 6.29% 
อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 1.85 2.14 2.10 1.66 

หมายเหต ุ: * คํานวณจากที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ  
 ** คาํนวณโดยปรับข้อมลูให้เป็นอตัราต่อปี (Annualization) 
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ในช่วงปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื�อง และมีแนวโน้มของการใช้ประสิทธิภาพจากสินทรัพย์ในการดําเนินงานที�ดีขึ ;น โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณร้อยละ 49 ร้อยละ 60 ร้อยละ 162 และร้อยละ  69 ตามลําดบั มีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 10 และร้อยละ 6 ตามลําดบั และมีอตัราการหมุนของสินทรัพย์ 1.85 เท่า 
2.14 เท่า  2.10 เท่า และ 1.66 เท่า ตามลําดบั  
 

สภาพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2553* ปี 2554 ปี 2555 H1/2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 13.96 (44.25) 37.12 123.41 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (25.99) (32.46) (49.92) (144.12) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 28.14 62.19 55.90 29.07 
กระแสเงินสดสทุธิเพิ�มขึ ;น (ลดลง) สทุธิ 16.11 (14.51) 43.11 8.37 

หมายเหต ุ: * มีการจดัประเภทรายการบญัชใีหม่ เพื�อให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีที�เปิดเผยในงบการเงินปี 2555 

จากนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทที�ต้องการเพิ�มรายได้จากการจําหน่ายสินค้า และการให้บริการติดตั ;ง 
ดงันั ;น กระแสเงินสดส่วนใหญ่จงึถกูใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในรูปแบบของสินค้าคงเหลือ และลูกหนี ;การค้า ซึ�งมีผลทําให้ใน
แต่ละปี บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุเป็นหลกั  

โดยในปี 2553 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 14 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี ;
การค้าและเจ้าหนี ;อื�นเพิ�มขึ ;น 49 ล้านบาท กําไรก่อนภาษี 48 ล้านบาท และต้นทุนที�ยังไม่เรียกชําระเพิ�มขึ ;น 38 ล้านบาท 
ในขณะที�มีลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นเพิ�มขึ ;นทําให้เงินสดลดลง 103 ล้านบาท ทั ;งนี ; บริษัทใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรม
ลงทนุประมาณ 26 ล้านบาท ซึ�งเป็นการจ่ายในระหวา่งงวดเพื�อลงทนุในอปุกรณ์ประหยดัพลงังาน ยานพาหนะ และทรัพย์สิน
อื�นๆ ประมาณ 18 ล้านบาท และมีการฝากเงินประจําที�ติดภาระคํ ;าประกนัตามเงื�อนไขของสัญญาสินเชื�อเพิ�มขึ ;นประมาณ 9 
ล้านบาท โดยบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมาสนบัสนุนการลงทุนดงักล่าวประมาณ 28 ล้านบาท ซึ�งมา
จากเงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ ;นประมาณ 46 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2553 
บริษัทได้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงิน จํานวน 23 ล้านบาท ทั ;งนี ; จากผลของกระแสเงินสดกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงนิ ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ�มขึ ;นประมาณ 16 ล้านบาท และมีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ;นปี 2553 ประมาณ 32 ล้านบาท 

ในปี 2554 บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 44 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่มาจากมีลูกหนี ;
การค้าและลูกหนี ;อื�นเพิ�มขึ ;นประมาณ 219 ล้านบาท ตามยอดขายที�ปรับเพิ�มสูงขึ ;น ในขณะที�มีกําไรก่อนภาษีประมาณ 66 
ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 89 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 32 
ล้านบาท แบง่เป็นเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ ;าประกนัเพิ�มขึ ;น 18 ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขของการขอสินเชื�อเพิ�มเติม
จากสถาบนัการเงิน และการลงทุนซื ;อยานพาหนะ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จํานวนรวมประมาณ 17 ล้านบาท ทั ;งนี ; 
บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 62 ล้านบาท ซึ�งมาจากเงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สั ;นจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ ;นประมาณ 99 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2554 บริษัทได้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมแก่สถาบนั
การเงินและหนี ;สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน รวมประมาณ 24 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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ประมาณ 12 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ ; ทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2554 ลดลงประมาณ 15 ล้านบาท และมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ;นปี 2554 ประมาณ 17 ล้านบาท 

ในปี 2555 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 37 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อน
ภาษี 208 ล้านบาท และเจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;อื�นที�เพิ�มขึ ;น 529 ล้านบาท ในขณะที�มีลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นเพิ�มขึ ;น 
652 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ�มขึ ;น 66 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 50 ล้าน
บาท แบง่เป็นเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ ;าประกนัเพิ�มขึ ;น 31 ล้านบาท ตามเงื�อนไขของการขอสินเชื�อเพิ�มเติมจากสถาบนั
การเงิน และการลงทุนซื ;อยานพาหนะ และอุปกรณ์ประหยดัพลังงาน จํานวนรวมประมาณ 24 ล้านบาท ทั ;งนี ; บริษัทได้รับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 56 ล้านบาท ซึ�งมาจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจาก
สถาบนัการเงิน 76 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวเพื�อซื ;อที�ดินและอาคารจากบริษัทย่อย 16 ล้านบาท ทั ;งนี ; ในระหว่างปี 
2555 บริษัทได้มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมแก่สถาบนัการเงินและหนี ;สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน รวมประมาณ 25 ล้านบาท 
และมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณ 11 ล้านบาท ด้วยเหตุนี ; ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 
2555 เพิ�มขึ ;นประมาณ 43 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ;นปี 2555 ประมาณ 60 ล้านบาท 

ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 123 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่
มาจากลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นลดลง 410 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 74 ล้านบาท ในขณะที�มีเจ้าหนี ;การค้าและ
เจ้าหนี ;อื�นลดลง 340 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ�มขึ ;น 35 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุน
ประมาณ 194 ล้านบาท โดยใช้ซื ;อที�ดิน ลงทุนถมที�ดิน และซื ;อสินทรัพย์อื�นๆ รวมประมาณ 170 ล้านบาท ทั ;งนี ; บริษัทได้รับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 79 ล้านบาท ซึ�งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื�อใช้ซื ;อที�ดิน 118 ล้านบาท และเงิน
เบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั ;นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ ;น 29 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ�มทุนเสนอขาย
ผู้ ถือหุ้นเดิม 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้
ถือหุ้นสําหรับผลประกอบการในปี 2555 ประมาณ 112 ล้านบาท ด้วยเหตุนี ; ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในงวด 6 
เดือนแรก ปี 2556 เพิ�มขึ ;นประมาณ 8 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ;นงวดไตรมาสที� 2 ปี 2556 
ประมาณ 69 ล้านบาท 

ทั ;งนี ; บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 คิดเป็น 1.06 เท่า 1.05 เท่า 
1.09 เท่า และ 1.04 เท่า ตามลําดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 0.62 เท่า 0.80 เท่า 0.90 เท่า และ 0.79 เท่า 
ตามลําดับ ซึ�งอตัราส่วนดงักล่าวอยู่ในระดับไม่สูงมากนกั เนื�องจากธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ โดยที�ผ่านมา บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ ยืมระยะสั ;นเป็นหลักเพื�อใช้ในการซื ;อหรือสํารองสินค้า และใช้
จ่ายในการติดตั ;งงานโทรคมนาคม และงานติดตั ;งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื�นๆ รวมทั ;งนําไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
บางส่วน เช่น ยานพาหนะ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ส่งผลทําให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนใกล้เคียงกับหนี ;สิน
หมนุเวียนมาโดยตลอด ทั ;งนี ; สาเหตหุลกัที�ทําให้อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในงวด 6 เดือนแรก 
ปี 2556 ลดลงเนื�องจากได้มีการนําเงินทุนส่วนหนึ�งของบริษัทไปลงทุนซื ;อที�ดินและถมที�ดินเพื�อสร้างอาคารสํานกังานและ
คลงัสินค้าแห่งใหม่ โดยในระหว่างงวดไตรมาสที� 1 ปี 2556 บริษัทได้มีการกู้ เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งเพื�อ
นํามาซื ;อที�ดินเพื�อใช้ก่อสร้างเป็นสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ ซึ�งกําหนดให้บริษัทดํารงอตัราส่วนหนี ;สินต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้นในอตัราไม่เกิน 3 เท่า ทั ;งนี ; ณ สิ ;นงวดไตรมาสที� 1 ปี 2556 พบว่า บริษัทไม่สามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวได้ จึงได้จัด
ประเภทเงินกู้ ยืมดังกล่าว ซึ�งมียอดสุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556 เป็นจํานวน 106 



 บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 

หน้า 26 

ล้านบาท เป็นหนี ;สินหมุนเวียน ส่งผลทําให้หนี ;สินหมุนเวียนมีจํานวนเพิ�มขึ ;นอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทมั�นใจว่า 
การมีภาระหนี ;สินระยะสั ;นเป็นจํานวนมาก และการมีอตัราสภาพคล่องในระดบัค่อนข้างตํ�าดงักล่าวจะไม่เป็นอปุสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื�องจากสถาบนัการเงินมีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทและให้การสนบัสนุนที�ดีมาโดยตลอด โดยมี
การผ่อนผันการดํารงอตัราส่วนทางการเงินตามที�กําหนดในสัญญาสินเชื�อให้แก่บริษัท กล่าวคือ เมื�อวันที� 20 พฤษภาคม 
2556 สถาบนัการเงินดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งผ่อนผนัการดํารงอัตราส่วนดงักล่าวให้แก่บริษัท โดยกําหนดให้บริษัทดํารง
อตัราส่วนหนี ;สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2556 และ 2557 ในอตัราไม่เกิน 4.20 เท่า ด้วยเหตุนี ; บริษัทได้ดําเนินการแก้ไข
เพื�อจดัประเภทเงินกู้ ยืมดงักล่าวเป็นหนี ;สินไม่หมนุเวียนในงบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 นอกจากนี ; หากบริษัทสามารถ
ระดมทนุด้วยการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนจะทําให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ�มขึ ;น 
ซึ�งน่าจะทําให้มีอตัราส่วนทางด้านสภาพคล่องเพิ�มขึ ;นได้ 
 

แหล่งทีEมาของเงนิทุน 

- โครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี ;สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 อยู่ใน
ระดับ 3.26 เท่า 3.46 เท่า 3.88 เท่า และ 3.19 เท่า ตามลําดบั ซึ�งอตัราส่วนที�เพิ�มขึ ;นในแต่ละปีมีสาเหตุมาจาก ที�ผ่านมา 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี ;สินระยะสั ;นเพิ�มขึ ;นเป็นหลกั อีกทั ;งมี
การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื�อง ซึ�งมีผลทําให้อตัราส่วนหนี ;สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีอตัราอยู่ในระดบัที�สูงกว่าข้อกําหนดใน
สญัญาสินเชื�อของสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ซึ�งกําหนดไว้ไม่เกิน 3 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 สถาบนั
การเงินดงักล่าวได้มีหนงัสือแจ้งผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนดังกล่าวให้แก่บริษัท โดยกําหนดให้บริษัทมีอตัราส่วนหนี ;สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2556 และ 2557 ในอตัราไม่เกิน 4.20 เท่า ทั ;งนี ; บริษัทมีความเชื�อมั�นว่า ภายหลงัจากที�บริษัทได้
เสนอขายหุ้นเพิ�มทุนของประชาชนในครั ;งนี ;แล้ว จะช่วยทําให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มสูงขึ ;น และทําให้อตัราส่วนหนี ;สิน
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปรับลดลงได้ และอยู่ในระดบัที�ตํ�ากว่าข้อกําหนดในสญัญาสินเชื�อ 
 

- หนี 6สิน 

หนี ;สินรวมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนประมาณ 783 
ล้านบาท 900 ล้านบาท 1,580 ล้านบาท และ 1,385 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี ;สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;
อื�น และเงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;น ซึ�งคิดรวมเป็นประมาณร้อยละ 90 ของหนี ;สินทั ;งหมด  

หนี ;สินรวมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนประมาณ 900 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี ;สินหมนุเวียน
จํานวนประมาณ 873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของหนี ;สินรวม โดยหนี ;สินหมนุเวียนที�สําคญั คือ เจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;
อื�นจํานวนประมาณ 454 ล้านบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจากสถาบนัการเงินจํานวนประมาณ 354 
ล้านบาท และต้นทุนที�ยังไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 34 ล้านบาท และบริษัทมีหนี ;สินไม่หมุนเวียนประมาณ 27 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3 ของหนี ;สินรวม โดยหนี ;สินไม่หมนุเวียนที�สําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 14 ล้านบาท สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 9 ล้าน
บาท และหนี ;สินตามสญัญาเช่าซื ;อ-สทุธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท 
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หนี ;สินรวมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 1,580 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี ;สินหมนุเวียน
ประมาณ 1,551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของหนี ;สินรวม โดยหนี ;สินหมุนเวียนที�สําคญั คือ เจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;อื�น
จํานวนประมาณ 983 ล้านบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 429 
ล้านบาท และต้นทุนที�ยังไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 95 ล้านบาท ทั ;งนี ; เจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;อื�นมีจํานวนเพิ�มขึ ;น
ประมาณร้อยละ 117 เมื�อเทียบกับปี 2554 เนื�องจากมีเจ้าหนี ;การค้าเพิ�มขึ ;นจาก 421 ล้านบาทเป็น 817 ล้านบาท ซึ�งเติบโต
ตามการเพิ�มขึ ;นของรายได้จากการขาย และมีรายได้รับล่วงหน้าเพิ�มขึ ;นจาก 4 ล้านบาท เป็น 118 ล้านบาท ซึ�งเป็นรายได้รับ
ล่วงหน้าจากโครงการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมจํานวน 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 104 ล้านบาท และบริษัทมีหนี ;สินไม่
หมนุเวียนประมาณ 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของหนี ;สินรวม โดยหนี ;สินไม่หมุนเวียนที�สําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน-สทุธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 6 ล้านบาท หนี ;สินตามสญัญาเช่าซื ;อ-สุทธิจาก
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 12 ล้านบาท และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จํานวน
ประมาณ 11 ล้านบาท 

หนี ;สินรวมของบริษัท ณ วันที� 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนประมาณ 1,385 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี ;สิน
หมุนเวียนประมาณ 1,260 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของหนี ;สินรวม โดยหนี ;สินหมุนเวียนที�สําคญั คือ เจ้าหนี ;การค้าและ
เจ้าหนี ;อื�นจํานวนประมาณ 643 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจากสถาบันการเงินจํานวน
ประมาณ 459 ล้านบาท ต้นทุนที�ยงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 121 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี จํานวน 24 ล้านบาท และบริษัทมีหนี ;สินไม่หมุนเวียนประมาณ 125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของหนี ;สิน
รวม โดยหนี ;สินไม่หมุนเวียนที�สําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
จํานวนประมาณ 103 ล้านบาท สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 11 ล้านบาท และหนี ;สินตาม
สญัญาเช่าซื ;อ-สทุธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 10 ล้านบาท  

 

- เงนิกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 

อนึ�ง ในช่วงที�ผ่านมา บริษัทมีการใช้แหล่งทุนจากเงินกู้ ยืมระยะสั ;นเป็นหลัก ซึ�งอาจทําให้บริษัทประสบกับความ
เสี�ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเชื�อหลกัที�บริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และ
เงินกู้ ยืมระยะสั ;นประเภทตั�วสัญญาใช้เงิน และวงเงินขายลดลูกหนี ;การค้า (Factoring) ซึ�งสถาบันการเงินมีวตัถุประสงค์
เพื�อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีความมั�นใจว่าบริษัทจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่าวแก่สถาบนัการเงินได้ตามระยะเวลาที�กําหนด 

หนี ;สินในส่วนของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2556 มีรายละเอียดดงันี ; :- 

• เงนิกู้ ยืมระยะสั6น วงเงนิรวม 1,369 ล้านบาท แบ่งเป็น 

� เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 63 ล้านบาท อตัราดอกเบี ;ยอ้างอิงจาก MOR โดยมียอดคงค้างประมาณ 20 ล้าน
บาท 

� เงนิกู้ ยืมระยะสั ;นประเภทตั�วสญัญาใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand ซึ�งเป็นวงเงินคล้ายตั�วสญัญาใช้เงิน 
แต่สามารถเบิกเงินจากสถาบนัการเงินตามยอดลูกหนี ;และ/หรือเจ้าหนี ;ที�ใช้อ้างอิง วงเงินรวม 906 ล้านบาท 
(รวมวงเงิน Project Finance จํานวน 90 ล้านบาท) อตัราดอกเบี ;ยอ้างอิงจาก MLR และ MRR โดยมียอดคง
ค้างประมาณ 434 ล้านบาท 
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� เงนิกู้ ยืมจากการขายลดลกูหนี ;การค้า วงเงิน 400 ล้านบาท อตัราดอกเบี ;ยอ้างอิงจาก MRR และ MOR โดยมี
ยอดคงค้างประมาณ 5 ล้านบาท 

• เงนิกู้ ยืมระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 

� เงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับซื ;อที�ดินและอาคาร ซึ�งเป็นที�ตั ;งของคลงัสินค้าอําเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี วงเงิน
รวม 18.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบกิใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาวแล้วเป็นจํานวน 16.21 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน
ที�ยงัไม่ได้เบิกใช้จํานวน 1.9 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 0.68 ล้าน
บาท กําหนดชําระเสร็จสิ ;นภายในเดือนกันยายน 2558 อตัราดอกเบี ;ยอ้างอิงจาก MLR โดยมียอดคงค้าง
ประมาณ 10 ล้านบาท 

� เงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับซื ;อที�ดิน และก่อสร้างสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ที�อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี วงเงินรวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสําหรับซื ;อที�ดิน จํานวน 120 ล้านบาท และวงเงินสําหรับ
ก่อสร้างสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาว
สําหรับซื ;อที�ดินแล้วจํานวน 118.40 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ ยืมสําหรับซื ;อที�ดินเป็นรายเดือนรวม
ทั ;งหมด 78 งวดๆ ละประมาณ 1.52 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาปลอดชําระหนี ;เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนนบัแต่
เดือนที�มีการเบิกรับเงินกู้  อัตราดอกเบี ;ยอ้างอิงจาก THBFIX สําหรับช่วงเวลา 1 เดือน โดยมียอดคงค้าง
ประมาณ 118.40 ล้านบาท 

นอกจากนี ; บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมสําหรับซื ;อขายเงินตราต่างประเทศ จํานวนรวม 250 ล้านบาท ซึ�ง ณ วันที� 30 
มิถนุายน 2556 บริษัทไม่มียอดคงค้างสําหรับวงเงินดงักล่าว 

ทั ;งนี ; วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินข้างต้นคํ ;าประกนัโดยทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง และเงิน
ฝากธนาคาร รวมทั ;งคํ ;าประกันโดยทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและญาติสนิทของกรรมการบริษัท ได้แก่ ที�ดินและสิ�งปลูก
สร้าง และการคํ ;าประกนัส่วนตวั (โปรดดรูายละเอียดเพิ�มเติมในส่วนที� 2 ข้อ 11 รายการระหว่างกนั) 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ;ยของบริษัทในช่วงปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 อยู่ที�ระดบั 
3.01 เท่า 0.30 เท่า 5.33 เท่า และ 10.64 เท่า ตามลําดบั ทั ;งนี ; ในปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ;ย
ค่อนข้างตํ�าเนื�องมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบประมาณ 44 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ ;น
ของลูกหนี ;การค้าและลกูหนี ;อื�น จํานวนประมาณ 219 ล้านบาท เป็นสําคญั อีกทั ;งเจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;อื�นมีจํานวนลดลง
ประมาณ 5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ;ยในปี 2555 ได้เพิ�มขึ ;นเป็น 5.33 เท่า เนื�องจาก
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที�ดีขึ ;น โดยมีกําไรก่อนภาษีเพิ�มขึ ;นเป็น 208 ล้านบาท และมีเจ้าหนี ;การค้าและ
เจ้าหนี ;อื�นเพิ�มขึ ;น 529 ล้านบาท ซึ�งสามารถรองรับลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นที�มีจํานวนเพิ�มขึ ;นประมาณ 652 ล้านบาท ทํา
ให้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ;ยจ่ายที�ดีขึ ;น ทั ;งนี ; อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ;ยในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ได้
เพิ�มขึ ;นเป็น 10.64 เท่า เนื�องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที�ดีขึ ;น โดยมีลูกหนี ;การค้าและลูกหนี ;อื�นลดลง 
410 ล้านบาท มีกําไรก่อนภาษีเพิ�มขึ ;น 74 ล้านบาท ทําให้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ;ยจ่ายที�ดีขึ ;น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีหนี ;สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ จากการสั�งซื ;อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ ซึ�งไม่ได้มี
การทําสญัญาป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน จํานวน 40,665 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 14,508 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
และ 324 ปอนด์สเตอร์ลิง คิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 2 ล้านบาท และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีหนี ;สินที�เป็น
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เงนิตราต่างประเทศ ซึ�งไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน จํานวน 7,719 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
และ 2,643 ปอนด์สเตอร์ลิง คิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 0.36 ล้านบาท ทั ;งนี ; บริษัทไม่ได้ทําสัญญาป้องกนัความเสี�ยง
ด้านอตัราแลกเปลี�ยนสําหรับยอดหนี ;ดังกล่าว เนื�องจากเป็นหนี ;สินที�มีมูลค่าไม่มาก อีกทั ;งค่าเงินบาทมีการเคลื�อนไหวอยู่ใน
กรอบที�สามารถบริหารจดัการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดแนวทางดําเนินงานในอนาคตเพื�อป้องกันความเสี�ยงในส่วน
นี ;ว่า หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หนี ;สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศมีจํานวนเพิ�มขึ ;นอย่างมีนัยสําคัญและค่าเงินบาทจะมี
แนวโน้มออ่นค่าลงและ/หรือมีความผนัผวนอย่างมาก บริษัทจะพิจารณาการใช้วงเงินสําหรับซื ;อขายเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 
 

- หนี 6สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื ;อกับบริษัทลีสซิ�ง เพื�อเช่า และเช่าซื ;อยานพาหนะ สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึ�งอายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 2 ถงึ 5 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
และคิดดอกเบี ;ยในอตัราเฉลี�ยประมาณร้อยละ 6 – 7 ต่อปี ในระหว่างปี 2553 - 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 

ทั ;งนี ; ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 และ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายค่าเช่า
ขั ;นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื ;อ เป็นจํานวน 5 ล้านบาท 8 ล้านบาท 21 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึ�งมีรายละเอียดแบง่ตามระยะเวลาชําระเงินดงันี ; 

หน่วย: ล้านบาท 
 ณ 31/12/53* ณ 31/12/54 ณ 31/12/55 ณ 30/6/56 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจํานวนเงิน
ขั ;นตํ�าที�ต้องจ่ายตาม
สญัญาเช่า 

3.53 1.24 4.77 3.89 4.06 7.95 7.00 13.55 20.54 6.47 10.47 16.93 

ดอกเบี ;ยรอการตดับญัชี (0.19) (0.04) (0.23) (0.39) (0.25) (0.64) (1.01) (1.21) (2.21) (0.82) (0.85) (1.66) 
มลูค่าปัจจบุนัของ
จํานวนเงินขั ;นตํ�าที�ต้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า 

3.34 1.20 4.54 3.50 3.81 7.30 5.99 12.34 18.33 5.65 9.62 15.27 

หมายเหต:ุ * รวมมลูคา่ตามสญัญาเชา่การเงินที�เกิดขึ ;นตั ;งแตปี่ 2550 
 

- ต้นทุนทีEยังไม่เรียกชําระ 

ในปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนบริการสําหรับงานโทรคมนาคมที�รับรู้ในระหว่าง
งวด เป็นจํานวน 77 ล้านบาท 237 ล้านบาท 506 ล้านบาท และ 193 ล้านบาท ตามลําดบั โดยต้นทุนบริการในปี 2553 และ 
2554 ได้รวมต้นทุนบริการที�ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส ที�รับรู้ตามส่วนได้เสีย เป็นจํานวน 29 ล้าน
บาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลําดบั ทั ;งนี ; ในระหว่างปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริษัทได้รับใบแจ้งหนี ;
สําหรับต้นทนุบริการเป็นจํานวน 69 ล้านบาท 213 ล้านบาท 463 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท ตามลําดบั และมีงานระหว่าง
ทํา จํานวน 18 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดบั ซึ�งเกิดขึ ;นจากบริษัทได้มีการ
รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั ;งระบบโทรคมนาคมในระยะแรกที� 95% ของมูลค่างาน เมื�องานที�บริษัทได้รับมอบหมาย
เสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั ;ง ดงันั ;น งานโทรคมนาคมที�ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามขั ;นความสําเร็จดังกล่าว จะถูกบนัทึกเป็น
งานระหว่างทําในบญัชีสินค้าคงเหลือแทน ด้วยเหตุนี ; คงเหลือเป็นต้นทุนที�ยังไม่ถูกเรียกชําระ เป็นจํานวน 10 ล้านบาท 34 
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ล้านบาท 95 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ณ สิ ;นปี 2553 – 2555 และสิ ;นงวดไตรมาสที� 2 ปี 2556 ตามลําดับ ซึ�งมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ; :-  

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/53 ณ 31/12/54 ณ 31/12/55 ณ 30/6/56 
ต้นทนุบริการที�รับรู้     
  ต้นทนุบริการที�รับรู้จนถึงวนัต้นงวด 88.82 165.55 284.47 790.33 
  ต้นทนุบริการที�รับรู้ในระหว่างงวด 76.74 236.73 505.86 192.65 
รวมต้นทุนบริการที�รับรู้ 165.55 402.29 790.33 982.98 
หกั ต้นทนุบริการที�เกิดขึ ;นจริง     
  ต้นทนุบริการที�เกิดขึ ;นจริงจนถึงวนัต้นงวด (86.16) (155.33) (250.42) (713.69) 
  ต้นทนุบริการที�เกิดขึ ;นจริงในระหว่างงวด (69.17) (212.68) (463.28) (153.33) 
บวก งานระหว่างทํา - - 18.23 5.33 
รวมต้นทุนบริการที�เกิดขึ ;นจริง (155.33) (368.01) (695.47) (861.72) 
ต้นทนุที�ยงัไม่เรียกชําระ 10.22 34.28 94.87 121.27 
 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 มีจํานวนประมาณ 240 ล้านบาท 260 ล้านบาท และ 407 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยมีจํานวนเพิ�มขึ ;นตามผลประกอบการที�มีกําไรสุทธิ ประมาณ 28 ล้านบาท 40 ล้านบาท และ 158 ล้าน
บาท ตามลําดับ ทั ;งนี ; บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วในปี 2554 เพิ�มขึ ;นจาก 181 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
เนื�องจากในช่วงปลายปี 2554 บริษัทได้มีการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 19 ล้านบาท ในอตัรา 9.52632 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากบั 0.5248 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 

บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บริษัทกําหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในส่วน
ที� 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ทั ;งนี ; ในปี 2554 บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั ;งในรูปเงินสดและ
หุ้นปันผล รวมเป็นจํานวน 31 ล้านบาท หรือ 0.8648 บาทต่อหุ้น ซึ�งคิดอตัราการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 63 ของกําไร
สทุธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท  

นอกจากนี ; ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1 ประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดสําหรับผลประกอบการในปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 3.08 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) รวมเป็น
จํานวนประมาณ 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 75 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท1 รวมทั ;งได้มีมติเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้จากเดิม 5 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเพิ�มทุนจํานวน 300 
ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 150 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 100 ล้านหุ้น มูล
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 50 ล้านบาท และเสนอขายต่อประชาชน (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อย) จํานวน 200 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดําเนินการ

                                                
1 ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2555 ตามมติของที�ประชุมคณะกรรมบริษัท เมื�อวันที� 23 พฤษภาคม 
2555 เป็นจาํนวน 11 ล้านบาท ดงันั ;น คงเหลอืเงินปันผลที�ต้องจ่ายเพิ�มเป็นจํานวน 112 ล้านบาท ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมแล้ว
เสร็จเมื�อวนัที� 6 มีนาคม 2556 
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เสนอขายหุ้นเพิ�มทนุต่อผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วดงักล่าวเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2556 ซึ�งมีผลทําให้ทุน
ชําระแล้วของบริษทัเพิ�มขึ ;นจาก 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท 

ทั ;งนี ; ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 407 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนชําระแล้วจํานวน 200 
ล้านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 201 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 19 ล้านบาท 
และกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนประมาณ 182 ล้านบาท และมีส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกนั ซึ�งเกิดขึ ;นจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยในปี 2547 ในราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษัทย่อย เป็นจํานวน
ประมาณ 7 ล้านบาท  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ ;นเป็น 434 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนชําระแล้วจํานวน 
250 ล้านบาท ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกนั จํานวนประมาณ 7 ล้านบาท และกําไรสะสมจํานวน
ประมาณ 177 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดไตรมาสที� 1 ปี 2556 บริษัทได้มีการเพิ�มทุน 50 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น
เพิ�มทุนต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และแม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ประมาณ 60 ล้านบาท 
แต่บริษัทมีกําไรสะสมลดลงเนื�องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ�มเติมสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 เป็นจํานวน 
112 ล้านบาท นอกจากนี ; บริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ซึ�งมีผลบงัคบัใช้ในปี 2556 มาถือปฏิบตัิ 
โดยกําหนดให้บริษัทระบผุลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี ;สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชี
และภาษีอากร เพื�อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี ;สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด ส่งผล
ทําให้มีกําไรสะสมเพิ�มขึ ;นประมาณ 29.58 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 1 
มกราคม 2556 ว่า มีรายการผลสะสมจากการนํามาตรฐานการบญัชี เรื�อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ  จํานวนประมาณ 28.94 
ล้านบาท และมีกําไรสทุธิสําหรับงวดงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 เพิ�มขึ ;นประมาณ 0.64 ล้านบาท

  

 


