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Management Discussion and Analysis (MD&A)
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคมและ

ดจิิตอลทีวี โดยครอบคลมุ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ (1) ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่ครอบคลมุเทคโนโลยีทัง้ระบบสือ่สารโทรคมนาคมระบบแบบ
ไร้สาย (Wireless Network) ระบบสือ่สารแบบโครงขา่ยสายสญัญาณ (Wired 
Network) และระบบมลัตมีิเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสญัญาณ
โทรทศัน์และดจิิตอลทีวี (2) ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm ซึง่เป็นผลติภณัฑ์
ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พฒันา ประยกุต์ และเช่ือมตอ่ระบบตา่งๆ ให้ใช้งานร่วม
กนัเป็นโซลชูัน่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ (3) การบริการ ซึง่
เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ท่ีครอบคลมุ ตัง้แตก่ารให้ค�าปรึกษาถงึประเภท
ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการออกแบบ ตดิ
ตัง้ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซอ่มแซมระบบหรืออปุกรณ์ตา่งๆ

ด้วยกลยทุธ์ของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นด้านนวตักรรม (Innovation) ความ
สามารถในการแขง่ขนั (Competency) รวมทัง้ความนา่เช่ือถือของบริษัทฯ ใน
การให้บริการลกูค้า (Trusted Advisor) สง่ผลท�าให้ผลติภณัฑ์และบริการของ 
บริษัทฯมีคณุภาพระดบัสากล ท�าให้บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานตา่งๆ มากมาย 
ไมว่า่จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัสากลทัง้มาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมทัง้ได้
รับรางวลัจากผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชัน้น�าระดบัโลกมากมาย

ส�าหรับอตุสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ คือ
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดจิิตอลทีวี ซึง่เป็น
อุตสาหกรรมหลกัท่ีมีบทบาทส�าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของ
ประเทศ ทัง้นี ้ รัฐบาลจงึมีนโยบายสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาของระบบ ICT 
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัภายในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาระบบเครือขา่ยสญัญาณโทรศพัท์ 3G 
บนคลื่นความถ่ี 2.1GH. ซึง่มีการเปิดซองประมลูในปี 2555 ท่ีผา่นมา และการ
พฒันาระบบการกระจายสญัญาณภาพและเสียงในรูปแบบดจิิตอล โดยการ
เปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทศัน์ของประเทศไทยจากระบบอนาลอ็กให้เป็น
ระบบทีวีดจิิตอลทัง้หมดภายในปี 2559 ซึง่นโยบายการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ดงักลา่วนัน้ สง่ผลให้เกิดการลงทนุท่ีเก่ียวกบัระบบ ICT เป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็น
ปัจจยัส�าคญัท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของบริษัทฯ 

ถงึแม้รายได้ของบริษัทฯจะอิงกบัหนว่ยงานภาครัฐเป็นสดัสว่นท่ีมาก การปิด
งบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ แตปั่จจบุนัหนว่ยงานราชการมีการกระจายไมใ่ห้งบประมาณมีการกระ
จกุตวัอยูใ่นชว่งไตรมาส 3-4 ซึง่ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�า่เสมอมากขึน้ 

(ก) รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 1,027.73 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 717.32 

ล้านบาท ในปี 2559 และจ�านวน 681.17 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่รายได้รวมขอ
งบริษัทฯ ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการบริการ และรายได้
อ่ืน คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.13 และ ร้อยละ 0.87 ตามล�าดบั โดยรายได้จาก
การขายและการบริการ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. Overview of Operating Performance
The Company provides telecommunications and digital TV technology 

services covering three product categories, namely (1) products which 
the Company is an authorized distributor related to wireless networks, 
wired networks and multimedia systems, as well as broadcasting and 
digital TV systems (2) products, which are  customized and integrated 
under the PlanetComm brand into customized solutions; and (3) full-
range services encompassing consultation, design, installation , training 
as well as system/equipment maintenance and repair.

The Company’s competitive strategies in innovations, competency and 
service reliability keep its products and services on par with international 
standards and obtain various certifications, e.g. ISO9001:2008, as well as 
awards from many world-class technology providers. 

Industries that affect the Company’s operations include the ICT industry 
and digital TV industry, both of which play a vital part in the country’s 
infrastructure through policies on the development of the 3G mobile 
network in 2.1 GHz frequency band, the auction of which was carried out 
in 2012, and the development of digital TV broadcasting to fully replace 
the analog system within the year 2016. These infrastructure development 
policies will encourage massive ICT investments, which are favorable to 
the Company’s growth. 

Although the Company’s revenue relies largely on government 
agencies, closing state budget can affect our operating performance. 
However, the government sector presently prevented budget 
concentration in the third and forth quarters by adopting an evenly-
scheduled spending scheme, enabling the Company to earn more 
regular income.  

(a) Revenue
The Company’s total revenue amounted to 1,027.73 million Baht in 

2015,  717.32 million Baht in 2016 and  681.17 million Baht in year 2017. 
The Company’s total revenue in 2017 included revenue from sales and 
service and other revenues, figured as 99.13% and 0.87% respectively. 
The Company’s revenue can be summarized as follows;  
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1. รายได้จากการขายและการบริการ
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการเป็นจ�านวน 

1,019.22 ล้านบาท จ�านวน 715.46 ล้านบาท และ 675.24 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยรายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในปี 2560 สามารถแบง่เป็น
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย จ�านวน 402.84 
ล้านบาท รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm จ�านวน 142.81 
ล้านบาท และรายได้จากการบริการ จ�านวน 129.59 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 59.66 ร้อยละ 21.15 และร้อยละ 19.19 ของรายได้จากการขายและ
บริการตามล�าดบั

1.Revenue from sales and services
In 2014-2016, the Company earned revenue from sales and services of 

1019.22 million Baht, 715.46 million Baht and 675.24 million Baht 
respectively. In 2017, the revenue was divided into sales of distributed 
products, sales of PlanetComm products and services revenue of 402.84 
million Baht, 142.81 million Baht and 129.59 million Baht respectively,as 
the percentage of 59.66, 21.15 and 19.19 respectively.

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน

จ�าหนา่ย 720.50 ล้านบาท 504.31 ล้านบาท และ 402.84 ล้านบาทตามล�าดบั 
ซึง่คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 70.69 ร้อยละ 70.49 และ ร้อยละ 59.66 ตามล�าดบั 
ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ตามล�าดบั โดยรายได้จาก
ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุม่
ผลติภณัฑ์ ได้แก่ (ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี โดยสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้

Revenue from distributed products
The Company’s revenue from 2015-2017 distributed products totaled 

720.50 million Baht, 504.31 million Baht, and 402.84 million Baht, figured 
as 70.69%, 70.49 % and 59.66 respectively of the total sales and services 
revenue. The products distributed by the Company are divided into two 
main groups, namely (a) products related to telecommunications systems 
and (b) products related to broadcasting and digital TV systems which 
can be summarized as follows 

หมายเหตุ (Note) :
มีการจดัประเภทตวัเลขในสว่นของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และต้นทนุขายและบริการของปี 2558 ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทในปี 2559 และ 2560
Figures on revenue from distributed products, revenue from PlanetComm products and revenue from services in 2015 was re-categorized in accordance with 

category in 2016 and 2017.

รายได้จากการขายและการบริการ
Revenue from sales and services

รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Revenue from distributed products

รายได้จากผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
Revenue from PlanetComm products 

รายได้จากการบริการ
Revenue from services

รวมรายได้จากการขายและการบริการ
Total revenue from sales and services 

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (Mil.Baht)

402.84
(59.66%)

142.81
(21.15%)

129.59
(19.19%)

675.24

(100.00%)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (Mil.Baht)

504.31
(70.49%)

97.12
(13.57%)

114.03
(15.94%)

715.46

(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (Mil.Baht)

720.50
(70.69%)

181.63
(17.82%)

117.09
(11.49%)

1,019.22

(100.00%)

รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Revenue from distributed products

(ก) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(a) Telecommunications systems
(ข) ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
(b) Broadcasting and digital TV systems 

รวมรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
Total revenue from distributed products

ปี 2560 (2017)
ล้านบาท (Mil.Baht)

386.29
(95.89%)

16.55
(4.11%)

402.84
(100.00%)

ปี 2559 (2016)
ล้านบาท (Mil.Baht)

421.19
(83.52%)

83.12
(16.48%)

504.31
(100.00%)

ปี 2558 (2015)
ล้านบาท (Mil.Baht)

643.32
(89.29%)

77.18
(10.71%)

720.50
(100.00%)
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(ก) รายได้จากผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน

จ�าหนา่ยในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น จ�านวน 643.32 ล้านบาท จ�านวน 
421.19 และจ�านวน 386.29 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่รายได้
จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย เทา่กบั ร้อยละ 89.29 ร้อยละ 
83.52 และร้อยละ 95.89 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยใน
กลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 643.32 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
89.29 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่เพ่ิมขึน้ปีก่อน
คดิเป็นร้อยละ 9.44 เป็นผลจากบริษัทฯมีโครงการขนาดใหญ่ ซึง่เป็นโครงการ
ปรับปรุงพฒันาระบบสื่อสารดาวเทียม TES (Telephony Earth Station) พร้อม
ตดิตัง้ จ�านวน 103.18 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยใน
กลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 421.19 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
83.52 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ซึง่ลดลงจากปี
ก่อนคดิเป็นร้อยละ 34.53 เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ท่ีมีผลกระทบมาจากสถานการณ์โลก และความผนัผวนของราคาน�า้มนั
ท่ีมีการปรับลดมาตลอดทัง้ปี ท�าให้หลายโครงการของลกูค้าของบริษัทฯ ชะลอ
ตวัหรือเลื่อนการลงทนุออกไป

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 386.29 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 
95.89 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยทัง้หมด ซึง่ลดลง
จากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 8.29 ซึง่การลดลงของรายในได้กลุม่นีมี้สาเหตมุาจาก
การแขง่ขนัในตลาดท่ีสงูมากขึน้

(ข) รายได้จากผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
ในปี 2558-2560 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเป็น จ�านวน 77.18 ล้านบาท
จ�านวน 83.12 ล้านบาท และ 16.55 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่
รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยเทา่กบั ร้อยละ 10.71 ร้อย
ละ 16.48 และร้อยละ 4.11 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่ระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีมีจ�านวนลดลง เหลือเพียง 77.18 ล้าน
บาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 10.71 ของรายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ย ซึง่ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 50.58 เน่ืองจากการ
เปลี่ยนผา่นระบบแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็ก เป็นระบบ
ดจิิตอล ไมเ่ป็นไปตามท่ีภาครัฐคาดการณ์ไว้ และมีการชะลอการลงทนุในสถานี
โทรทศัน์ตา่งๆ สง่ผลกระทบให้รายได้ในสว่นนีล้ดลง

ในปี 2559 รายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่ระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 7.70 
เป็นผลมากจากบริษัทฯ ได้มีการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่ในการตดิตัง้ระบบ
รถถ่ายทอดนอกสถานท่ีระบบคมชดัสงู ซึง่มีมลูคา่โครงการถงึ 85 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 รายได้กลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณและดจิิตอลทีวีมีมลูคา่ทัง้
สิน้ 16.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.09 % ซึง่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการของลกูค้าซึ่งลงทนุสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีไร้สายแทนระบบ
ถ่ายทอดสญัญาณ

(a) Revenue from products related to telecommunications systems 
In 2015-2017, the Company recorded revenue from distributed 

products related to telecommunications systems at 643.32 million Baht 
421.19 million Baht, and 386.29 million Baht respectively, equal to 
89.29%, 83.52 and 95.89% respectively. 

In 2015, the Company had revenue from distributed telecommunications 
products of 643.32 million Baht or figured as 89.29% of total sales of 
distributed products, increasing from the same period last year by 9.44%. 
The increase comes from mega-project on TES (Telephony Earth Station) 
development and installation valued 103.18 million Baht.

In 2016, the Company had revenue from distributed telecommunications 
products of 421.19 million Baht or 83.52% of total sales of distributed 
products, decreasing from the same period last year by 34.53%. The 
decrease comes from Thailand’s economic slow-down, global situation, 
oil price fluctuation with continuous decreasing trend, led to suspension 
of customers’ project or delay of investment.

In 2017, the Company had revenue from distributed and 
telecommunication product of 386.29 million Baht or 95.89% of distributed 
products, decreasing from year 2016 by 8.29% affected from Thailand 
market competitive. 

(b) Revenue from products related to broadcasting and digital TV 
systems 

In 2015-2017, revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company amounted to   77.18 million Baht, 83.12 million 
Baht and 16.55 million Baht respectively, figured as the ratio to revenue from 
distributed products, equal to 10.71%, 16.48% and 4.11% respectively. 

In 2015, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was dropped to 77.18 million Baht or 10.71% 
of total revenue from distributed products, representing a year –on-year 
increase of 50.58% as the transformation from analog to digital TV 
broadcasting cannot meet the government expectation and a slow-down 
of investment on TV channels made lower revenue from this field.

In 2016, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was increased 7.70% from the same period 
last year. Such increase came from consignment of mega projects of up 
to 85 million Baht for high resolution broadcasting mobile vehicle. 

In 2017, the revenue from broadcasting and digital TV products 
distributed by the Company was decreased to 16.55 million Baht or 
reduced 80.09% from year 2016, the income reduce, affected from 
Broadcast provider has invested in wireless network instead broadcasting 
system. 
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ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ 

PlanetComm เป็นจ�านวน 181.63 ล้านบาท 97.12 ล้านบาท และ 142.81 ล้าน
บาทตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 17.67 ร้อยละ 13.54 และร้อยละ 
20.97 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าขอ
งบริษัทฯ 181.63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.67 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้การจ�าหนา่ยรถ
สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีจ�านวนมากขึน้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของ
บริษัทฯ จ�านวน 97.12 ล้านบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 13.54 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 46.53 เน่ืองจากในปี 2559 มีการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีหลายโครงการได้มีการขอหยดุและชะลอการ
ลงทนุออกไปก่อน ซึง่คาดวา่ในปี 2560 โครงการดงักลา่วจะกลบัมาด�าเนินการตอ่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า
ของบริษัทฯ จ�านวน 142.81 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.97% ของรายได้จาก
การขายและบริการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 47.04% ซึง่ยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้นัน้
เป็นยอดขายของผลติภณัฑ์กลอ่งดจิิทลัทีวี PlanetComm สืบเน่ืองจากนโยบาย
ยกเลกิอนาล๊อคทีวีของรัฐบาล 

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการของบริษัทฯ นัน้สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการ

บ�ารุงรักษา และซอ่มแซม โดยในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ
เป็น จ�านวน 117.09 ล้านบาท 114.03 ล้านบาท และ 129.59 ล้านบาท ตาม
ล�าดบั โดยสดัสว่นรายได้จากการบริการของบริษัทฯ คดิเป็นร้อยละ 11.39 
ร้อยละ 15.90 และร้อยละ 19.02 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดบั 

ซึง่ในปี 2560 รายได้จากการบริการแบง่ออกเป็นสดัสว่นด้งนี ้
• รายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา จ�านวน 15.67 ล้านบาท
• รายได้จากการซอ่มแซม 9.38 ล้านบาท 
• รายได้จากการให้เชา่และบริการอปุกรณ์สื่อสาร 92.08 ล้านบาท 
• รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูในอาคาร 12.46 ล้านบาท 

2. รายได้อื่น
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเป็น จ�านวน 8.51 จ�านวน 1.86 ล้านบาท 

และ 5.93 ล้านบาทตามล�าดบั ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจ�านวน 8.51 ล้านบาท 
โดยรายได้อ่ืนท่ีส�าคญัประกอบด้วยรายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์จ�านวน 5.63 ล้าน
บาท เงินสนบัสนนุกิจกรรมทางการตลาดจากผู้จดัจ�าหนา่ยสนิค้าจ�านวน 2.08 ล้าน
บาท ดอกเบีย้รับ 0.54 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์จ�านวน 0.26 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจ�านวน 1.86 ล้านบาท โดยรายได้อ่ืนท่ีส�าคญั
ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ 0.56 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสนิทรัพย์จ�านวน 0.27 
ล้านบาท และอ่ืนๆ 1.03 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 รายได้อ่ืนรวม 5.93 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 0.29 
ล้านบาท ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 5.14 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 0.50 ล้านบาท 

(ข) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย
คา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทนุขาย ต้นทนุบริการ คา่ใช้จา่ย

ในการขายและบริหาร และดอกเบีย้จา่ย โดยในปี 2558- 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุ
และคา่ใช้จา่ยรวม จ�านวน 958.89 ล้านบาท 745.04 ล้านบาท และ 719.51 ล้าน
บาท ตามล�าดบั โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Revenue from PlanetComm Products
 In 2015-2017, the Company’s PlanetComm’s products revenue totaled 

181.63 million Baht, 97.12 million Baht and 142.81 million Baht 
respectively, accounting for  17.67 %, 13.54%  and 20.97% of total sales 
and services revenue respectively. 

In 2015, PlanetComm products revenue amounted to 181.63 million 
Baht or 17.67% of revenue from sales and services due to the revenue 
from selling mobile vahicle

In 2016, PlanetComm products revenue amounted to 97.12 million Baht 
or 13.54% of revenue from sales and services, as 46.53% decreasing 
from the same period of previous year. The decrease was caused by 
economic slow-down in 2016, led to delay of projects and investment. It 
was predicted that the suspended projects would be recovered and 
actualized in 2017. 

In 2017, PlanetComm products revenue amounted to 142.81 million 
Baht or 20.97% of revenue from sales and services, as 47.04% increasing 
from year 2016. The increased revenue from PlanetComm Set top box, as 
the policy of the government to cancel analog system. 

Revenue from services 
The Company’s services revenue comes mostly from maintenance and 

repair services. In 2015-2017, the Company had services revenue of 
117.09 million Baht, 114.03 million Baht and 129.59 million Baht 
respectively, accounted for 11.39%, 15.90% and 19.02%  of total sales 
and services revenue respectively. 

In 2017, the Company recorded services revenue breakdown as follow;
• Maintenance service agreement income of 15.67 million Baht 
• Repair service of 9.38 Million Baht
• Communication Equipment Rental income of 92.08 Million Baht
• Hi-speed internet service 12.46 Million Baht 

2. Other revenue
In 2015-2017, the Company had other revenue of 8.51 million Baht, 

1.86 million Baht and 5.93 respectively. In 2015, the Company generated 
other incomes at 8.51 million Baht, mostly from equipment rental at 5.63 
million Baht, financial support for marketing activities from distributor at 
2.08 million Baht, received interest at 0.54 million Baht and profit from 
asset sales at 0.26 million Baht. 

In 2016, the Company’s other revenue was 1.86 million Baht. Key 
components of other revenue include equipment rentals at 0.56 million Baht, 
profit from assets sale at 0.27 million Baht and others at 1.03 million Baht.

In 2017, the Key components of the other revenue included gain on 
exchange rate 5.14 million and interest income 0.29 million Baht and 
other income 0.50 million Baht.

(b) Costs and expenses
Main expenses of the Company consist of sales and services costs, 

sales and administrative expense and interest expense. In 2015-2017, 
the Company’s total costs and expenses amounted to 958.89 million 
Baht, 745.04 million Baht and 719.51 million Baht respectively, as per the 
following details.



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 256099

ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย ในปี 2558- 2560 เทา่กบั 

จ�านวน 521.87 ล้านบาท 381.15 ล้านบาท และ 311.44 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสามารถจ�าแนกออกเป็น 
2 กลุม่ผลติภณัฑ์ได้แก่ (ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ (ข) 
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดิจิตอลทีวี
(ก) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ยในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นจ�านวน จ�านวน 456.44 ล้านบาท 
305.05 ล้านบาท และ 297.32 ล้านบาทตามล�าดบั คิดเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้น
เทา่กบั ร้อยละ 29.05 ร้อยละ 27.57 และร้อยละ 23.03 ตามล�าดบั 

ในปี 2558 เน่ืองจากโครงการประเภทระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีสง่มอบนัน้ 
เป็นโครงการท่ีมีผลติภณัฑ์ของ CISCO เป็นสว่นประกอบในสดัสว่นท่ีน้อย สดัสว่น
ของงานดาวเทียมและโครงขา่ย Networking ซึง่มีต้นทนุท่ีสงูกวา่มีปริมาณขายท่ี
มากขึน้จงึท�าให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในงวดดงักลา่วลดลงจากปีก่อนหน้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย
ในกลุม่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทา่กบั 305.05 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้
ต้นเทา่กบัร้อยละ 27.57 ลดลงจากในปี 2558 เน่ืองจากลดลงแปรผนัตามยอด
ขาย สาเหตจุากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทนุ อนัเป็นผลกระ
ทบมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณของภาครัฐได้ถกูเลื่อนการ
อนมุตัโิครงการออกไปก่อน เพ่ือรอความชดัเจนในทิศทางการลงทนุ ซึง่เป็นผลให้
ทัง้กลุม่อตุสหากรรมเทคโนโลยีหดตวั ไมข่ยายตวัดงัท่ีคาดหวงัไว้

ส�าหรับปี 2560 บริษัทท�าก�าไรขัน้ต้นในสนิค้ากลุม่ได้น้อยลง คือ มีต้นทนุรวม
เทา่กบั 297.32 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเทา่กบั 23.03 เน่ืองจากการ
แขง่ขนัในตลาดท่ีสงูขึน้ มีตวัแทนจ�าหนา่ยในไทยมากขึน้ท�าให้บริษัทต้องใช้
นโยบายราคาเข้าสู้  

 Products distributed by the Company 
The sales cost of products distributed by the Company in 2015-2017 

amounted to 521.87 million Baht 381.15 million Baht and 311.44 million 
Baht respectively. The sales cost of distributed products can be divided 
into two groups, namely (a) products related to telecommunications 
systems and (b) products related to broadcasting and digital TV systems 
(a) Products related to telecommunications systems

In 2015-2017, the sales cost of telecommunications products 
distributed by the Company was 456.44 million Baht, 305.05 million Baht 
and 297.32 million Baht respectively, figured as a GPM of 29.05% , 
27.57% and 23.03% respectively. 

In 2015, Cisco-interfaced projects made up only a small portion of 
telecommunications projects delivered in 2014. On the other hand, 
satellite and networking projects that carried higher costs had increased 
in sales volume, causing the GPM to drop from the previous year

In 2016, the Company’s sales cost of distributed telecommunications 
products totaled 305.05 million Baht, figured as a GPM of 27.57%. The 
figure shrank from 2015 because of economic slow-down, delay of 
investment by public and private sector, delay of government budget for 
project approval led to shrank technology industry. 

In 2017, the Company made a lower margin of telecommunications 
products, the cost was 297.32 million Baht,figured as a GPM 23.03% due 
to high competitors in the market. Thus, the company had to use pricing 
strategy against the competitors.

1. ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�าไรขั้นต้น
ต้นทนุขายและบริการถือเป็นคา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีต้นทนุ

ขายและบริการ จ�านวน 746.20 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 555.28 ล้านบาท ใน
ปี 2559 และจ�านวน 541.83 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่คดิเป็น ร้อยละ 73.21 ร้อยละ 
77.61 และร้อยละ 80.24 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึง่ต้นทนุขายและ
บริการของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทน
จ�าหนา่ย ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm และต้นทนุการบริการ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

1.Sales and services costs and Gross Profit Margin (GPM)
The sales and services costs are regarded as main expenses of the 

Company. In 2015, the sales and services cost was  746.20 million Baht, 
555.28 million Baht in 2016 and 541.83 million Baht in 2017, accounting 
for 73.21%, 77.61% and 80.24% of total sale and service revenue, 
respectively. The Company’s sales 

ต้นทนุจากการขายและบริการ
Revenue from sales and services

ต้นทนุผลติภณัฑ์ท่ีเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย 
(Cost of Sales on Distributed  Products)
  - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) 
  - ระบบถ่ายทอดสญัญานTV (Broadcasting and digital TV) 

ต้นทนุผลติภณัฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

ต้นทนุการบริการ (Cost of Services)

รวมต้นทนุขายและบริการ (Total Cost of Sales and Services)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

311.44

297.32
14.12

130.54

99.85

541.83

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

381.15

305.05
76.1

95.71

78.42

555.28

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

521.87

456.44
65.43

146.85

77.48

746.2

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

22.69 

23.03 
14.69 

 
8.59 

22.95 

20.46 

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

24.42

27.57
8.45

1.45

31.23

22.39 

อตัราก�าไรขัน้ต้น
(GPM %)

27.57

29.05
15.22

19.15

33.83

26.79

ปี 2560 (2017) ปี 2559 (2016) ปี 2558 (2015)
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(ข) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวี
ในปี 2558-2560 ต้นทนุผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยในกลุม่

ระบบถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์และดจิิตอลทีวีเป็นจ�านวน จ�านวน 65.43 ล้าน
บาท 76.10 ล้านบาท และ 14.12 ล้านบาท ตามล�าดบั หรือคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้
ต้นเทา่กบั ร้อยละ 15.22 ร้อยละ 8.45 และร้อยละ 14.69 ตามล�าดบั ทัง้นี ้อตัรา
การก�าไรขัน้ต้นของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และ
ดจิิตอลทีวีมีความผนัผวน เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมท�าตลาดอยา่ง
จริงจงั จงึท�าให้มีอ�านาจตอ่รองคอ่นข้างน้อย 

ผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm
ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm ในปี 2558-2560 เทา่กบั

จ�านวน 146.85 ล้านบาท 95.71 ล้านบาท และ 130.54 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่
คดิเป็นอตัราสว่นก�าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 19.15 ร้อยละ 1.45 และร้อยละ 8.59 
ตามล�าดบั 

ส�าหรับปี 2560 ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือ PlanetComm เทา่กบั 130.54 
ล้านบาทหรือคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 8.59 ซึง่สบืเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพของสนิค้ากลุม่กลอ่งดจิิทลัทีวี (Set top box) ใน
ปี 2559 ตอ่มาเม่ือบริษัทจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงักลา่วในปีนีจ้�านวนมาก ซึง่ต้นทนุ
บางสว่นบริษัทได้รับรู้ไปแล้วในปีก่อน จงึท�าให้ในปี 2560 ต้นทนุท่ีรับรู้จงึต�่าลง 
1. ต้นทนุการบริการ

ในปี 2558-2560 ต้นทนุบริการของบริษัทฯ เทา่กบั จ�านวน 77.48 ล้านบาท 
78.42 ล้านบาท และ 99.85 ล้านบาทตามล�าดบั โดยต้นทนุบริการของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย ต้นทนุการให้บริการ ต้นทนุคา่รับประกนัและซอ่มบ�ารุงท่ีบริษัทฯ 
ต้องจา่ยให้กบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ�าหนา่ย ต้นทนุเงินเดือนฝ่ายบริการหลงัการขาย 
และคา่เสื่อมราคาของอปุกรณ์ โดยในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นก�าไรขัน้
ต้นจากการบริการของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 33.82 ร้อยละ 31.23 และร้อยละ 
22.95  ตามล�าดบั 
2. คา่ใช้จา่ยในการขาย

บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขาย จ�านวน 77.01 ล้านบาท ในปี 2558 จ�านวน 
61.94 ล้านบาทในปี 2559 และจ�านวน 60.21 ล้านบาทในปี 2560 คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 7.49 ร้อยละ 8.63 และ 8.84 ของรายได้รวมตามล�าดบั 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายเทา่กบั 60.21 ล้านบาท ประกอบไป
ด้วยสดัสว่นคา่ใช้จา่ยดงันี ้ คา่ใช้จา่ยพนกังานขายร้อยละ 56.72 คา่ใช้จา่ย
ทางการตลาดอ่ืนร้อยละ 2.56 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางร้อยละ 6.87 และคา่
โฆษณาร้อยละ 33.86 ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยในการขายปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
8.84ของรายได้รวม ซึง่ใกล้กบัปี 2559 ซึง่มีคา่ใช้จา่ยขายเทา่กบั 61.94 ล้านบาท 
ทัง้นีเ้น่ืองจากยอดขายท่ีลดลงท�าให้คา่ใช้จา่ยแปรผนัลดลงด้วยเลก็น้อย
3. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 103.45 ล้านบาท โดยเป็นคา่
ใช้จา่ยพนกังานร้อยละ 37.76 คา่เสื่อมราคาร้อยละ 27.70 คา่ใช้จา่ยในการ
ด�าเนินงานร้อยละ 23.89 และคา่เชา่ร้อยละ 10.65 ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยในการบริหาร
ส�าหรับปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.19 ของรายได้รวม ลดลงจากคา่ใช้จา่ย
ในการบริหารจากปี 2559 จ�านวน 11.06 ล้านบาท เน่ืองมาจากนโยบายการ
บริหารคา่ใช้จา่ยท่ีเคร่งครัดของทางบริษัทฯ
 4. คา่ใช้จา่ยทางการเงิน

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินจ�านวน จ�านวน 10.10 ล้าน
บาท 13.32 ล้านบาทและ 14.02 ล้านบาท ตามล�าดบั ภาระดอกเบีย้จา่ยของ
บริษัทฯ เกิดขึน้จากการใช้วงเงิน L/I, P/N และ LC/TR ซึง่เป็นวงเงินกู้ ยืมประเภท
หมนุเวียนในการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือการลงทนุในธรุกิจในของบริษัทฯ โดยในปี 
2558-2560 มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 260.91 ล้านบาท 
249.20 ล้านบาท และ 282.72 ล้านบาท ตามล�าดบั และในปี 2560 บริษัทฯ มี
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารแหง่หนึง่เทา่กบั 22.60 ล้านบาท

(b) Products related to broadcasting and digital TV systems
In 2015-2017, the cost of broadcasting and digital TV products 

distributed by the Company was 65.43 million Baht, 76.10 million Baht 
and 14.12 million Baht respectively or a GPM of 15.22%, 8.45% and 
14.69% respectively. The GPM of this product group was relatively 
volatile since the Company had just begun marketing this line of product 
so negotiation power is minimal. 

Products under PlanetComm brand
The sales cost of PlanetComm products in 2015-2107 was 146.85 

million Baht, 95.71 million Baht, and 130.54 million Baht respectively, 
representing a GPM of 19.15%, 1.45 %, and 8.59% respectively. 

In 2017, the sales cost of PlanetComm products was 130.54 million 
Baht, representing a GPM of 8.59%, the key product sales of this year is 
Set Top Box group which the type of low margin. 
1. Services cost 

In 21015-2017, the Company’s service cost was 77.48 million Baht, 
78.42 million Baht and 99.85 million Baht respectively. These costs 
include the cost of services, the cost of warranty and maintenance paid 
to manufacturers or distributors, the cost of salaries for post-sale service 
department and amortization.  In 2015-2017, the Company’s GPM from 
services was 33.82%, 31.23% and 22.95% respectively. 
2. Sales expense

The Company recorded sales expense in 2015 of 77.01 million Baht, 
61.94 million Baht in 2016, and 60.21 million Baht in 2017, equal to 7.49%, 
8.63% and 8.84% of total revenue respectively. 

In 2017, the Company’s sales expense totaled 60.21 million Baht, 
comprised of sales representative expense, marketing expense and 
traveling expense at 56.72%, 2.56% and 6.87 % of total sales expenses  
and advertising expense 33.86% respectively.  In 2017, the sales 
expenses were figured as 8.84 % of total revenue which resemble to year 
2016. with sales expense totaled 61.94 million Baht due to slightly 
decreased of sales volume.
3. Administrative expense

The Company’s administrative expense was 103.45 million Baht in 
2017 representing 37.76% for personnel expenses, 27.70% for 
depreciation, 23.89% for operation expense and 10.65 % for rentals 
expense. The Company’s administrative expense in 2017 was figured as 
15.19% of total revenue, decreasing from its in 2016 of 11.06 million Baht 
due to control expenses policy from the management.  
4. Financial expense 

In 2015-2017, the Company incurred financial expense of 10.10 million 
Baht, 13.32 million Baht and 14.02 million Baht respectively. Interest 
expense mostly incurred from use of L/I, P/N and LC/TR loans, which 
were current loans for domestic and international purchase orders. In 
2015-2017, the Company borrowed 260.91 million Baht, 249.20 million 
Baht and 282.72 million Baht respectively in short-terms period from 
financial institutions.  In 2016, the Company has long-terms loan with a 
financial institution amounted to 22.60  million Baht. 



รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ�ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560101

(ค) ก�าไรสทุธิและอตัราก�าไรสทุธิ
จากผลการด�าเนินงานท่ีกลา่วมาข้างต้น ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 

24.72 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ ร้อยละ 3.45 และบริษัทฯ มีก�าไร
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
8.04 ล้านบาท จงึท�าให้ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี เทา่กบัขาดทนุ 16.68 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 2.33 

ในปี 2560 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 31.62 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ ร้อย
ละ 4.64 ล้านของรายได้รวม

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เทา่กบัร้อยละ 

11.31 ในปี 2558 ร้อยละ (5.40) ในปี 2559 และร้อยละ (7.60) ในปี 2560 โดย 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ�านวน 35 ล้านบาท คดิ
เป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลเทา่กบัร้อยละ 69 ส�าหรับปี 2559 และ 2560 บริษัท
ไมไ่ด้มีการจา่ยเงินปันผล

ฐานะทางการเงิน
(ก) สนิทรัพย์

ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม จ�านวน 932.52 ล้านบาท 837.76 
ล้านบาท และ 848.07 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัทฯ
ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สนิค้าคงเหลือ และสว่นปรับปรุงอาคารเชา่
และอปุกรณ์ โดยในปี 2558 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักลา่วตอ่
สนิทรัพย์รวมคดิเป็นร้อยละ 36.80 ร้อยละ 26.99 และร้อยละ 9.51 ตามล�าดบั 
ในปี 2559 สดัสว่นของรายการสนิทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักลา่วตอ่สนิทรัพย์รวมคดิเป็น
ร้อยละ 36.89 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 13.62 ตามล�าดบั ส�าหรับปี 2560 
สดัส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ีส�าคญัดงักล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 
33.16 ร้อยละ 21.16 และร้อยละ 18.10 ตามล�าดบั ทัง้นีร้ายละเอียดของ
สนิทรัพย์ท่ีส�าคญัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ�านวน 347.02 ล้าน

บาท ณ สิน้ปี 2558 จ�านวน 313.40 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และจ�านวน 289.61 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.21 ร้อยละ 37.41 และร้อยละ 
34.15 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดบั บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี ้
(Credit Term) แก่ลกูค้าทัว่ไปประมาณ 30 - 90 วนั โดย ณ สิน้ปี 2558 - 2560 
บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเทา่กบั 132.85 วนั 205.63 วนั และ 
194.74 วนัตามล�าดบั 

(c) Net Profit and Net Profit Margin (NPM)
In 2016, the Company’s net loss amounted to 24.72 million Baht, figured 

as 3.45%. The Company had comprehensive income profits from actuarial 
science based- speculation at 8.04 million Baht. The total comprehensive 
income in 2016 amounted to loss 16.68 million Baht, figured as net loss of 
2.33%.  

In 2017, the reasons were mention above affect to the company’s net 
loss amounted to 31.62 million Baht, figured as 4.64% 

Return on equity
The return on equity ratio 11.31% in 2015, (5.40%) in 2016 and (7.60%) 

in 2017. In 2015, the Company paid dividend to shareholders totaling 
35 million Baht or a payout of 69% no dividend payment in year 2016 and  
2017.

2 Financial Position
(a) Assets

In 2015-2017, the Company’s total year-end assets amounted to 
932.52 million Baht, 837.76 million Baht and 848.07 million Baht 
respectively. Key assets include trade receivables and other account 
receivables, leftover inventory, lease hold improvement and equipment. 
In 2015,  The key assets to total asset ratios were were 36.80%, 26.99% 
and 9.51% respectively. In 2015, the key assets to total assets ratio were 
36.89%,  26.41% and 13.62% respectively. In 2016, the key assets to total 
assets ratio were 33.16%, 21.16% and 18.10% respectively Details of the 
Company’s key assets are as follows 

Trade receivables 
The Company had trade receivables before doubtful accounts 

deduction amounted 347.02 million Baht at year end 2015, 313.40 million 
Baht at year end 2016 and 289.61 at year end 2017 figured as  37.21 %, 
37.41% and 34.15% of total assets respectively. The Company has a 
policy to grant a credit terms from 30-90 days to general customers. At 
year end of 2015-2017, the Company recorded an average collection 
period of  132.85 days, 205.63 days and 194.74 days respectively. 
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จากตารางข้างต้นจะเหน็วา่ ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 
2558-2560 มีสดัสว่นร้อยละ 45.06 ร้อยละ 69.61 และ ร้อยละ 34.45 ของยอด
ลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั โดยเป็นลกูหนีท่ี้ค้างช�าระ
ไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่มีสดัสว่นร้อยละ 25.84 ร้อยละ 10.27 และร้อยละ 50.94 ของ
ยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั และเป็นลกูหนีท่ี้ค้าง
ช�าระระหวา่ง 3 - 6 เดือนซึง่มีสดัสว่น ร้อยละ 19.14 ร้อยละ 3.55 และร้อยละ 
1.19 ของยอดลกูหนีก้ารค้าก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั 

ณ สิน้ปี 2560 ลกูหนีท่ี้ค้างช�าระไมเ่กิน 3 - 6 เดือน มีมลูคา่สงูขึน้อยา่งมีนยั
ส�าคญั เน่ืองจากบริษัทฯ มีการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากในชว่งสิน้
งวดดงักลา่ว และมีบางโครงการท่ีวนัครบก�าหนดช�าระเงินไมต่รงกบัรอบการ
ช�าระเงินของลกูค้า จงึท�าให้การช�าระเงินของลกูค้าดงักลา่วลา่ช้าอออกไป 
นอกจากนัน้ยงัมีลกูค้าบางสว่นท่ีเป็นหน่วยงานราชการซึง่ใช้เวลาในการเบิกจ่าย
ช�าระคา่สนิค้าท่ีใช้เวลานานกวา่บริษัททัว่ไป 

ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะใช้ดลุยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค�านงึ
ถงึ ความนา่เช่ือถือของลกูหนี ้ ความมัน่คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองลกูหนีท่ี้คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดย
แยกประเภทของลกูหนีเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ

1. ลกูหนีท่ี้เป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไมมี่การประมาณคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู   

2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่ๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนดัช�าระ
หนี ้ โดยประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูคา่ของจ�านวนหนี ้
ท่ีผิดนดัช�าระแตล่ะรายดงันี ้

The above table indicates that paid or not due receivables of the 
Company as of 2015-2017 years ends accounted for 45.06%,69.61% 
and 34.45% respectively of total trade receivables, before allowances for 
doubtful accounts. During these year-end periods, receivables that were 
below 3 month overdue accounted for 25.84%, 10.27% and 50.94% 
respectively of total trade receivables, before allowance for doubtful 
accounts; those that were to 3 to 6 month overdue accounted for 19.14%, 
3.55% and 1.19% respectively of total trade receivables, before 
allowance for doubtful accounts . 

As of 2017 year-end, the debtor were to 3 - 6 months significantly 
increased because of massive mega projects consignments during this 
period. For some projects, the due date of payment was not match t the 
due date of customer’s payment so the due date of customer’s payment 
was delayed. In addition, some customers were public sector; therefore, 
period of payment would be longer than private sector.

Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company 
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability, 
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing 
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as follows 

1. Government agencies and state enterprises for which no allowance 
is made.

2. Private organizations, for which the Company will consider allowance 
based on the period in default. The allowance is estimated as a 
percentage of the debt value in default as follows; 

ระยะเวลาค้างช�าระ
Revenue from sales and services

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ (Not overdue)
ค้างช�าระเกินก�าหนด (Overdue)
ไมเ่กิน 3 เดือน (Below 3 months)
3 - 6 เดือน (3 - 6 months)
6 - 12 เดือน (6 - 12 months)
มากกวา่ 12 เดือน (Over 12 months)
รวมลกูหนีก้ารค้า (Total trade receivable)
หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (Allowance for Doubtful Accounts)
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ (Total Net trade receivables)
ลกูหนีอ่ื้น (Other receivables)
รวมลกูหนีก้ารค้า-สทุธิและลกูหนีอ่ื้น 
(Total net trade receivables and other receivables)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

99.77

147.53
3.45
8.46

30.40
289.61
(10.47)
279.14
2.12

281.26

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

218.16

32.20
11.10
11.26
40.68

313.40
(5.50)
307.90
1.16

309.06

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

156.36

89.68
66.40
33.81
0.77

347.02
(4.51)
342.51
0.70

343.21

ร้อยละ
(%)

34.45

50.94
1.19
2.92

10.50
100.00

ร้อยละ
(%)

69.61

10.27
3.55
3.59

12.98
100.00

ร้อยละ
(%)

45.06

25.84
19.14
9.74
0.22

100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
(As of December 31, 2017)

ณ 31 ธ.ค. 2559
(As of December 31, 2016)

ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2015)
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ส�าหรับนโยบายในการตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะใช้ดลุยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค�านงึ
ถงึ ความนา่เช่ือถือของลกูหนี ้ความมัน่คงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองลกูหนีท่ี้คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดยแยก
ประเภทของลกูหนีเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ
1. ลกูหนีท่ี้เป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไมมี่การประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู 
2. ลกูหนีท่ี้เป็นเอกชนทัว่ๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนดัช�าระหนี ้
โดยประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของมลูค่าของจ�านวนหนีท่ี้
ผิดนดัช�าระแตล่ะรายดงันี ้

Regarding its allowance for doubtful account policy, the Company 
estimates potential loss incurred from each debtor based on creditability, 
organizational stability, payment history, aging profile and the prevailing 
economic circumstances. Debtors are divided into two main types as 
follows 
1. Government agencies and state enterprises for which no allowance is 
made.
2. Private organizations, for which the Company will consider allowance 
based on the period in default. The allowance is estimated as a 
percentage of the debt value in default as follows; 

สนิค้าคงเหลือ
ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือก่อนหกัส�ารองคา่เผ่ือการลดลง

ของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ จ�านวน 269.03 ล้านบาท 247.46 ล้านบาท และ 
207.77 ล้านบาทตามล�าดบั โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลือท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสดุ คือ สนิค้าส�าเร็จรูป ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลือรวม ร้อยละ 93.52 
ร้อยละ 92.58 และร้อยละ 91.18 ตามล�าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องจดัเก็บ
สินค้าบางอย่างในจ�านวนท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้ทนัที เชน่ ระบบประชมุทางไกลด้วยเสียง ระบบประชมุทางไกลเสมือน
จริง เป็นต้น นอกจากนัน้ 

ณ สิน้ปี 2559 ปริมาณสนิค้าส�าเร็จรูปมีมลูคา่ 229.10 สนิค้าสว่นใหญ่ใน
สนิค้าส�าเร็จรูปก็ยงัคงเป็นกลอ่งรับสญัญาณ (Set Top Box) ซึง่บริษัทได้
จ�าหนา่ยให้กบัประชาชนตามนโยบายของ กสทช. ในปี 2560 ซึง่จะเหน็ได้วา่ 
มลูคา่สนิค้าส�าเร็จรูปลดลงจากปี 2559 รวม 39.65 ล้านบาท

Inventory
At 2015-2017 year-ends, the Company had inventory, before allowance 

for impairment of 269.03 million Baht, 247.46 million Baht and 
207.77million Baht respectively mostly with finished goods accounting  
for 93.52%, 92.58% and 91.18% respectively. The Company must retain 
sufficient stock of certain goods based on customer demand, e.g. audio 
conference system, telepresence systems, etc.

In 2016, the finished goods were 229.10, mostly it was Set Top Box that 
the company followed NBTC’S policy for selling in 2016. Thus, finished 
goods in 2016 decreased to totally 39.65 million Baht.

สนิค้าส�าเร็จรูป (Finished goods)
งานระหวา่งท�า (Goods-in-process)
อะไหลแ่ละวสัด ุ(Spare parts and supplies)
สนิค้าระหวา่งทาง (Goods- in- transit)
รวมสนิค้าคงเหลือ (Total inventory)
หกั : การปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ
(Less: Cost to net receivable value)
สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ (Net inventory)

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

189.45
16.43
0.69
1.20

207.77
(28.35)

179.42

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

229.10
13.49
0.09
4.78

247.46
(26.20)

221.26

ล้านบาท 
(Mil.Baht)

251.59
13.98
0.13
3.33

269.03
(17.34)

251.69

ร้อยละ
(%)

91.18
7.91
0.33
0.58

100.00

ร้อยละ
(%)

92.58
5.45
0.04
1.93

100.00

ร้อยละ
(%)

93.52
5.20
0.04
1.24

100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
(As of December 31, 2017)

ณ 31 ธ.ค. 2559
(As of December 31, 2016)

ณ 31 ธ.ค. 2558
(As of December 31, 2015)

จ�านวนวนัท่ีผิดนดัช�าระหนี ้

No. of days in Default

> 180 วนั (> 180 days)

> 240 วนั (> 240 days)

> 365 วนั (> 360 days)

สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

Rate of Reserve

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(20% of total debts in default)

ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(40% of total debts in default)

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนีท่ี้ผิดนดั

(100% of total debts in default)
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จากนโยบายดงักลา่ว สง่ผลท�าให้ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน 2.15 ล้านบาท 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 

บริษัทฯ มีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธิจ�านวน 88.72 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 
จ�านวน 114.13 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 และจ�านวน 153.51 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2560 คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 9.51 ร้อยละ 13.62 และ
ร้อยละ 21.16 ตามล�าดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบ
จ�านวน 24.96 ล้านบาท อปุกรณ์โครงขา่ย 14.32 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน
จ�านวน 5.5 ล้านบาท และยานพาหนะจ�านวน 1.20 ล้านบาท และปี 2559 
บริษัทฯ มีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 7.59 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 
6.28 ล้านบาท และสนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ 36.50 ล้านบาทซึง่เป็นสนิทรัพย์ใน
กลุม่สายใยแก้วน�าแสง ส�าหรับปี 2560 บริษัทมีการลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบ
จ�านวน 0.88 ล้านบาท เคร่ืองใช้ส�านกังาน 9.61 ล้านบาท สนิทรัพย์ในกลุม่ใย
แก้วน�าแสงระหวา่งตดิตัง้ 56.89 ล้านบาท

(ข) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานเทา่กบั 

จ�านวน (74.40) ล้านบาท 53.18 ล้านบาท และ 63.25 ล้านบาทตามล�าดบั 
ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ 127.58 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและรายได้ค้างรับ และสนิค้าคง
เหลือลดลง ส�าหรับปี 2560 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ 10.07 ล้าน
บาทจากสนิค้าคงเหลือลดลง 

In accordance with policy, the Company allowed 2.15 million Baht 
increased for impairment at 2017 year-end. 
Lease hold improvement and equipment

The Company’s lease hold improvement and equipment totaled 88.72 
million Baht at the year end 2015, 114.13 million Baht at the year-end 2016 
and 153.51 million Baht at the year-end 2017 figured as 9.51%, 13.62 % 
and 21.16% respectively. In 2015, the Company invested 24.96 million 
Baht in test equipment, 14.32 million Baht in network equipment and 5.50 
million Baht in office equipment and 1.20 million Baht in vehicles.  In 2016, 
the Company invested 7.59 million Baht for test equipment, 6.28 million 
Baht for office equipment and 36.50 million Baht for fiber-optic installation 
asset.

In 2017, the Company invested 0.88 million Baht for test equipment, 
9.61 million Baht for office equipment and 56.89 million Baht for fiber-optic 
installation asset. 

(b) Liquidity 
Cash flow
In 2015-2017, the Company recorded cash flows from operating activities 

of (74.40) million Baht and 53.18 million Baht and 63.25 million Baht 
respectively. The cash flow from operating activities in 2016 increased 
127.58 million Baht. due to the company had trade and other receiveables 
and accrued income and reduced of inventory In 2017, Cash flow from 
operating activities increased 10.07 million Baht from decreasing of 
inventory.

อายสุนิค้าคงเหลือ
 Age of inventory

1-2 ปี (1 - 2 years)
2-3 ปี (2 - 3 years)
3-4 ปี (3 - 4 years)
4-5 ปี (4 - 5 years)
5 ปีขึน้ไป (5 years and over)*

สดัสว่นการตัง้คา่เผ่ือการลดลง
ของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

Rate of Reserve for Impairment
of Inventory

10%
20%
30%
40%
100%

มลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)
Value of Inventory as of 

December 31, 2017 (Mil.Baht)

28.99
69.72
23.12
1.39
6.75

มลูคา่การตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)

Value of Allowance for Impairment of Inventory 
as of December 31, 2017 (Mil.Baht)

2.90
13.94
6.94
0.56
4.01

หมายเหตุ (Notes) : 
* กรณีสนิค้าไมเ่สื่อมสภาพและไมต่กรุ่น อายสุนิค้าคงเหลือ 5-10 ปี ตัง้คา่เผ่ือ 50% และเม่ืออายสุนิค้ามากกวา่ 10 ปี ตัง้คา่เผ่ือ 100%
* In case of inventories that are not impaired or obsolete, 50% reserve shall be made for inventories aged 5-10 years , and 100% for those aged more than 10 years 

ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากสินค้าเสื่อม
สภาพ สนิค้าเก่าล้าสมยั เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคณุภาพจากอายโุดยประมาณ
ของสนิค้าแตล่ะชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิน้ปี 2558 
จ�านวน 17.34 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 26.20 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 
2560 จ�านวน 28.35 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการตัง้คา่
เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือดงันี ้

In estimating allowance for impairment, the Management assesses 
potential losses incurred from deteriorated, obsolete, slow-moving or 
degraded inventories based on aging analysis and market trends. The 
Company reserved for allowance 17.34 million Baht at the end of 2015, 
26.20 million Baht at the end of 2016 and 28.35 million Baht at the end of 
2017. The policy on allowance for impairment of inventory is as follows:
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กระแสเงินสดท่ีใช้ไป จากกิจกรรมการลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 
เทา่กบัจ�านวน จ�านวน 45.92 ล้านบาท จ�านวน 47.29 ล้านบาท และจ�านวน 
53.37 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯได้ลงทนุในโครงการสายใยแก้ว
น�าแสงท่ีอยูใ่นระหวา่งตดิตัง้ จ�านวน 56.88 ล้านบาท   

กระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบัจ�านวน 118.26 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีเงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และการใช้วงเงิน
สนิเช่ือระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกนัมีการจา่ยเงินปันผลจ�านวน 
30 ล้านบาท ปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไป จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั
จ�านวน 17.06 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 60 
ล้านบาทหากแต่มีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้แก่สถาบนั
การเงิน 29.64 ล้านบาท จา่ยดอกเบีย้ 10.04 ล้านบาท และจา่ยปันผล 35 ล้าน
บาท ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา จากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั
จ�านวน 0.96 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ระยะสัน้ 34.69 ล้านบาท 
แตมี่การจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว 23.03 ล้านบาท และมีการจา่ย
ดอกเบีย้ 10.70 ล้านบาท 

The cash flow used in the Company’s investing activities in 2015-2017 
was 45.92 million Baht, 47.29 million Baht and 53.37 million Baht 
respectively. In 2017, fiber optic installation asset was 56.88 million Baht.

 The Cash flow generated from financing activities in 2015 was 
118.26 million Baht from increasing in bank overdrafts and short-term loans 
from banks including dividend paid 30 million baht. In 2016 the cash flow 
from financing activities was 17.06 million Baht due to cash received from 
long-term loan 60 million baht but there was repayment of short-term and 
long-term loan 29.64 million baht and also from interest paid 10.04 million 
baht and dividend paid 35 million baht. In 2017, the cash flow from 
financing activities was 0.96 million baht from increasing in bank overdrafts 
and short-term loans from banks 34.69 million baht but there was payments 
of liabilities under finance lease agreements and repayment of long- term 
loan 23.03 million baht and also interest paid 10.70 million baht.

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง
ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.86 เทา่ 1.69 

เทา่ และ 1.42 เทา่ตามล�าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเทา่กบั 1.24 
เทา่ 1.11 เทา่ และ 0.99 เทา่ตามล�าดบั สาเหตท่ีุอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วมี
สว่นตา่งจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งคอ่นข้างมากนัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีสดัสว่น
สนิค้าคงเหลือตอ่สนิทรัพย์หมนุเวียนในอตัราท่ีสงูคิดเป็นร้อยละ 33.18 ร้อยละ 
34.66 และร้อยละ 21.16 ตามล�าดบั

บริษัทฯ มี Cash Cycle เทา่กบั 150.47 วนั ในปี 2558 และ 299.32 วนั ในปี 
2559 และ 275.68 วนัในปี 2560สาเหตท่ีุท�าให้ Cash Cycle ในปี 2559 เพ่ิมขึน้ 
148.85 วนัจากปี 2558 เน่ืองจากระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 101.77 
วนั เป็น 155.44 วนั และระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 132.85 วนัเป็น 
205.63 วนั ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนว่ยงานราชการ ซึง่มีระยะเวลาและ
ขัน้ตอนในการช�าระคา่สนิค้านานกวา่บริษัททัว่ไป จงึท�าให้ระยะเวลาเก็บหนีข้อง
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทสามารถเก็บหนีข้องหนว่ยงานราชการบางหนว่ยงานซึง่
มลูคา่มีนยัส�าคญั จงึท�าให้ cash cycle ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 23.63 วนั

Liquidity ratios
As of 2015-2017 year end, the Company recorded a current ratio of 1.86, 

1.69 and 1.42 respectively and a quick ratio of 1.24, 1.11 and 0.99 
respectively. The difference between the quick and the current ratios was 
quite substantial due to a high proportion of inventory to current assets, 
which accounted for 33.18 %, 34.66% and 21.16% respectively

The Company’s cash cycle was 150.47 days in 2015, 299.32 days in 
2016 and 275.68 days in the increasing 148.85 from 2015 due to average 
days sales increase from 101.77 days to 155.44 days and increase in 
average collection period from 132.85 days to 205.63 days. The significant 
reduction of cash cycle in year 2017 was affected from the billing collection 
on many big projects of Government agent which completed in year.

หนว่ย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
(Net cash flow from (used in) operating activities)
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ
(Net cash flow from (used in) investing activities)
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน
(Net cash flow from (used in) financing activities)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ
(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

ปี 2560
2017

63.25

(53.37)

0.96

10.84

ปี 2559
2016

53.18

(47.29)

(17.06)

(11.17)

ปี 2558
2015

(74.4)

(45.92)

118.26

(2.06)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) Current ratio (time)

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่) Quick ratio (time)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) Average collection period (days)

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) Average sales period (days)

ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั) Payment period (days)

Cash Cycle (วนั) Cash Cycle (days)

ปี 2560

2017

1.42 

0.99 

 194.74 

 134.96 

 54.01 

 275.69

ปี 2559

2016

1.69

1.11

205.63

155.44

61.75

299.32

ปี 2558

2015

1.86

1.24

132.85

101.77

49.69

150.47
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีส้นิ
ณ สิน้ปี 2558-2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม จ�านวน 448.82 ล้านบาท จ�านวน 

405.74 ล้านบาท และจ�านวน 447.67 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่มลูคา่หนีส้นิไม่
แตกตา่งกนัมากในแตล่ะปี ซึง่หากพิจารณาโครงสร้างหนีส้นิของบริษัทฯ จะพบ
วา่หนีส้นิสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนท่ีใช้ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ซึง่
หากคดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิรวมจะเทา่กบั ร้อยละ 91.08 ณ สิน้ปี 2558 ร้อยละ 
92.91 ณ สิน้ปี 2559 และร้อยละ 93.90 ณ สิน้ปี 2560 โดยหนีส้นิหมนุเวียนท่ี
ส�าคญัประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเงิน
กู้ ยืมประเภทเงินเบกิเกินบญัชี และ LC/TR และเจ้าหนีก้ารค้า คดิเป็นร้อยละ 
83.69 ของหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2560 

สว่นของผู้ ถือหุ้น
ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 483.70 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จาก 

ณ สิน้ปี 2557 จ�านวน 23.40 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีก�าไรสะสมเพ่ิมขึน้
จากผลประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 53.39 ล้านบาทและมีการจา่ยเงินปันผล
จ�านวน 30 ล้านบาท

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 432.02 ล้านบาท ลดลงจาก 
ณ สิน้ปี 2558 จ�านวน 51.68 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 24.72 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ�านวน 400.40 ล้านบาท ลดลงจาก
สิน้ปี ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 31.62 ล้านบาท เน่ืองจากการประกอบการขาดทนุ

(c)  Source of fund
Liabilities
At 2015-2017 year end, the Company had total liabilities of 448.82 

million Baht, 405.74 million Baht and 447.67 million Baht respectively. The 
Company’s liabilities structure, most of its liabilities were curent liabilities 
used in business opeartions, which was 91.08% of total liabities in 2015 
year end, 92.91% of total liabities in 2016 and 93.90% of total liabilitties in 
2017. The most current liabilities included loans from financial institutions, 
which mostly are overdraft and LC/TR and trade receivable of 83.69% of 
total liabilities in 2017 year end.

Shareholder’s equity
In 2015, the shareholder’s equity was 483.70 million Baht, as 23.40 

million Baht inceased from 2014 because of the Company’s greater net 
profit of 53.39 million Baht, and  dividend payment  of 30 million Baht.

In 2016, the shareholder’s equity was 432.02 million Baht, as 51.68 
million Baht decreased from 2015 because of the Company’s net loss of 
24.72 million Baht, other net profit and loss from actuarial science 
estimation of 8.04 million Baht and  dividend payment  of 35 million Baht.

In 2017, the shareholder’s equity was 400.40 million Baht, as 31.62 
million Baht decreaed from 2016 because of the Company’s net loss. 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Ratio)

รายการ (Financial Ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง Liquidity Ratio
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)
Current Ratio (time)
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)
Quick Ratio (time)
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)
Cash Flow Ratio (time)
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)
Account Receivable Turnover (time)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)
Average Collection Period (days)
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)
Inventory Turnover (time)
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั)
Average Days Sale (days)
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)
Account Payable Turnover (time)
ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั)
Average Payment Period (days)
Cash Cycle (วนั)
Cash Cycle (days)
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท�าก�าไร Profitability Ratio
อตัราก�าไรขัน้ต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)
Operating Profit Margin (%)
อตัราก�าไรอ่ืน (%)
Other Income Margin (%)
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท�าก�าไร (%)
Cash to Make a Profit Ratio (%)
อตัราก�าไรสทุธิ (%)
Net Profit Margin (%)
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)
Return on Equity (ROE) (%)
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน Efficiency Ratio
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)
Return on  Fixed Asset (%)
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)
Total Asset Turnover (time)
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน Financial Policy Ratio
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)
Debt to Equity Ratio (time)
อตัราสว่นความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (เทา่)
Interest Coverage Ratio (time)
อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพนั (เทา่)
Coverage Obligation (time)
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)
Dividend Payout (%)

ปี 2560 (2017)

1.42

0.99

0.16

1.87

194.74

2.70

134.76

6.76

54.01

275.68

19.76

(5.63)

0.87

(260.05)

(4.64)

(7.60)

(3.75)

(2.22)

0.81

1.12

0.31

0.63

-

ปี 2559 (2016)

1.69

1.11

0.14

1.78

205.63

2.35

155.44

5.91

61.75

299.32

22.39

(3.86)

0.26

(369.31)

(3.45)

(5.40)

(2.79)

0.14

0.81

0.94

0.79

0.46

(141.59)

ปี 2558 (2015)

1.86

1.24

(0.24)

2.75

132.85

3.59

101.77

7.35

49.69

150.47

26.79

6.70

0.83

(94.25)

5.20

11.31

6.54

108.02

1.26

0.93

10.27

(0.78)

56.18


