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

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอล

ทีวี โดยครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีทั้งระบบ

สื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครง

ข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจน

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี 

(2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ซึ่งเป ็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็น

ผูอ้อกแบบ พัฒนา ประยุกต์ และเชื่อมต่อระบบต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันเป็นโซลูชั่น

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

(3) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การ

ให้ค�าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้งฝึกอบรม ตลอดจนบริการบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซม

ระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม (Innovation) ความสามารถ

ในการแข่งขัน (Competency) รวมทั้งความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในการให้บริการ

ลูกค้า (Trusted Advisor) ส่งผลท�าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพ

ระดับสากล ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมทั้งได้รับ

รางวัลจากผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลกมากมาย

ส�าหรบัอตุสาหกรรมท่ีมผีลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ คืออุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) และดิจิตอลทีวี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมี 

นโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบ ICT ภายในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GH. ซึ่งมีการ

เปิดซองประมูลในปี 2555 ที่ผ่านมา และการพัฒนาระบบการกระจายสัญญาณ

ภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการรับชมโทรทัศน์ของ

ประเทศไทย จากระบบอนาลอ็กให้เป็นระบบทวีีดจิติอลทัง้หมดภายในปี 2559 ซึง่

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าวน้ัน ส่งผลให้เกดิการลงทนุท่ีเก่ียวกับ

ระบบ ICT เป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการเตบิโตของบรษิทัฯ 

ถึงแม้รายได้ของบริษัทฯจะอิงกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนท่ีมาก การปิด

งบประมาณของหน่วยงานราชการอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 

แต่ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการกระจายไม่ให้งบประมาณมีการกระจุกตัวอยู่ใน

ช่วงไตรมาส 3-4 ซึ่งท�าให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�่าเสมอมากขึ้น 

(ก) รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 จ�านวน 717.32 ล้านบาท ในปี 2560 จ�านวน 

681.17 ล้านบาท และ จ�านวน 764.29 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งรายได้รวมของ 

บริษัทฯ ในปี 2561 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและการบริการ และ

รายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.09 และ ร้อยละ 1.91 ตามล�าดับ โดยรายได้

จากการขายสินค้าและการบริการ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

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.

(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 with trusted advisor which cause to our products and service reach 

international standards and obtain various certifications, e.g. ISO9001:2015 

etc., 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 the government’s 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 fourth 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 717.32 million Baht in 2016, 

681.17 million Baht in year 2017, and 764.29 million Baht in year 2018. The 

Company’s total revenue in 2018 included revenue from sales and service 

and other revenues, figured as 98.09% and 1.91%. The Company’s revenue 

can be summarized as follows;  

105



 Planet Communications Asia Public Company Limited | Annual Report 2018

1.  รายได้จากการขายและการบรกิาร (Revenue from sales and services)

ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าและการบรกิารเป็นจ�านวน 715.46 ล้านบาท จ�านวน 675.24 ล้านบาท และ 749.66 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยรายได้จาก

การขายและการบรกิารของบรษิทัฯในปี 2561 สามารถแบ่งเป็นรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ท่ีบริษทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย จ�านวน 403.96 ล้านบาท รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm จ�านวน 131.25 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ จ�านวน 214.45 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.89 ร้อยละ 17.51 และ

ร้อยละ 28.61 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารตามล�าดบั

In 2016-2018, the Company earned revenue from sales and services of 715.46 million Baht, 675.24 million Baht, and 749.66 million Baht respectively.  In 2018, 

the revenue was divided into sales of distributed products, sales of PlanetComm products and service revenue of 403.96 million Baht, 131.25 million Baht, and 

214.45 million Baht respectively, figured as 53.89%, 17.51% and 28.61% respectively.

1.1 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ในปี 2559-2561  บรษิทัฯ มรีายได้จากผลติภณัฑ์ท่ีบรษิทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

504.31 ล้านบาท 402.84 ล้านบาท และ 403.96 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่คิดเป็น

สดัส่วน ร้อยละ 70.49 ร้อยละ 59.66 และ ร้อยละ 53.89 ตามล�าดบั ของรายได้จาก

การขายสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ ตามล�าดบั โดยรายได้จากผลติภัณฑ์ทีบ่ริษทัฯ 

เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ (ก) ผลติภัณฑ์

ในกลุม่ระบบสือ่สารโทรคมนาคม และ (ข) ผลติภณัฑ์ในกลุม่ระบบถ่ายทอดสญัญาณ

โทรทศัน์และดจิติอลทวีี โดยสามารถสรปุได้ ดังนี้

1.1 Revenue from distributed products)

The Company’s revenue from 2016-2018 distributed products totaled 

504.31 million Baht, 402.84 million Baht, and 403.96 million Baht, figured as 

70.49 %, 59.66% and 58.39% 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:

รายได้จากการขายและการบริการ
Revenue from sales and services

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
Revenue from distributed products

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm
Revenue from PlanetComm products

รายได้จากการบริการ
Revenue from Services

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการบริการ
Total revenue from sales and services

ล้านบาท (Mil. Baht)

504.31

97.12

114.03

715.46

ล้านบาท (Mil. Baht)

402.84

142.81

129.59

675.24

ล้านบาท (Mil. Baht)

403.96

131.25

214.45

749.66

ร้อยละ (%)

70.49

13.57

15.94

100.00

ร้อยละ (%)

59.66

21.15

19.19

100.00

ร้อยละ (%)

53.89

17.51

28.61

100.00

ปี2559 (2016) ปี2560 (2017) ปี2561 (2018)

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
Revenue from distributed products

(ก) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(a)  Telecommunications systems

(ข) ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี
(b)  Broadcasting and digital TV systems

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
Total revenue from distributed products

ล้านบาท (Mil. Baht)

421.19

83.12

504.31

ล้านบาท (Mil. Baht))

386.29

16.55

402.84

ล้านบาท (Mil. Baht)

387.90

16.06

403.96

ร้อยละ (%)

83.52

16.48

100.00

ร้อยละ (%)

95.87

4.13

100.00

ร้อยละ (%)

96.03

3.97

100.00

ปี2559 (2016) ปี2560 (2017) ปี2561 (2018)
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(ก) รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ในปี 2559-2561 บริษัทฯมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็น จ�านวน 421.19 ล้านบาท 386.29 ล้านบาท 

และ 387.90 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย เท่ากับ ร้อยละ 83.52 ร้อยละ 95.87 และร้อยละ 

96.03 ตามล�าดับ 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่ม

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 421.19 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 83.52 ของ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งลดลงจากปีก่อนคิดเป็น

ร้อยละ 34.53 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่มีผลกระ

ทบมาจากสถานการณ์โลก และความผันผวนของราคาน�้ามันที่มีการปรับลดมา

ตลอดทั้งปี ท�าให้หลายโครงการของลูกค้าของบริษัทฯ ชะลอตัวหรือเลื่อนการลงทุน

ออกไป

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายใน

กลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 386.29 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 95.87 

ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อน

คิดเป็นร้อยละ 8.29 ซึ่งการลดลงของรายในได้กลุ่มนี้มีสาเหตุมาจากการแข่งขันใน

ตลาดที่สูงมากขึ้น

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายใน

กลุ่มระบบสือ่สารโทรคมนาคมเท่ากบั 387.90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 96.03 

ของรายได้จากผลติภัณฑ์ทีบ่ริษทัฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายทัง้หมด ซึง่สดัส่วนใกล้เคยีง 

กับปีที่ผ่านมา

(ข) รายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

ในปี 2559-2561 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่ม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็น จ�านวน 83.12 ล้านบาท 

จ�านวน 16.55 ล้านบาท และ 16.06 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเท่ากับ ร้อยละ 16.48 ร้อยละ 

4.13 และร้อยละ 3.97 ตามล�าดับ 

ในปี 2559 รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.70 

เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ในการติดตั้งระบบ

รถถ่ายทอดนอกสถานที่ระบบคมชัดสูง ซึ่งมีมูลค่าโครงการถึง 85 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 รายได้กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณและดิจิตอลทีวีมีมูลค่าทั้งสิ้น 

16.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 80.09 ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการของลูกค้าซึ่งลงทุนสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีไร้สายแทนระบบถ่ายทอด

สัญญาณ

ส�าหรับปี 2561รายได้กลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณและดิจิตอลทีวีมีมูลค่าทั้งสิ้น 

16.06 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้ในปีที่ผ่านมา

(a) Revenue from products related to telecommunications systems

In 2016-2018, the Company recorded revenue from distributed products 

related to telecommunications systems at 421.19 million Baht, 386.29 million 

Baht, and 387.90 million Baht respectively, equal to 83.52 %, 95.87% and 

96.03% respectively. 

In 2016, the Company had revenue from distributed telecommunications 

products of 421.19 million Baht or figured as 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 telecommunications 

products of 386.29 million Baht or 95.87% of total sales of distributed 

products, decreasing from the same period last year by 8.29%. The 

decrease comes from Thailand market competitive.

In 2018, the Company had revenue from distributed and telecommunication 

product of 387.90 million Baht or 96.03% of distributed products, being 

similar to the previous year.

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

In 2016-2018, revenue from broadcasting and digital TV products 

distributed by the Company amounted to   83.12 million Baht, 16.55 million 

Baht, and 16.06 million Baht respectively, figured as the ratio to revenue 

from distributed products, equal to 16.48% 4.13% and 3.97% respectively. 

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. 

In 2018, the revenue from broadcasting and digital TV products distributed 

by the Company was 16.06 million Baht which similar to the previous year.
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1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ 

PlanetComm เป็นจ�านวน 97.12 ล้านบาท 142.81 ล้านบาท และ 131.25 ล้านบาท

ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.57 ร้อยละ 21.15 และร้อยละ 17.51 ของ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ 

บริษัทฯ จ�านวน 97.12 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของรายได้จากการขาย

และบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 46.53 เนื่องจากในปี 2559 มีการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีหลายโครงการได้มีการขอหยุดและชะลอการ

ลงทุนออกไปก่อน ซึ่งคาดว่าในปี 2560 โครงการดังกล่าวจะกลับมาด�าเนินการต่อ 

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ 

บริษัทฯ จ�านวน 142.81ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 47.04 ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้น

เป็นยอดขายของผลิตภัณฑ์กล่องดิจิทัลทีวี PlanetComm สืบเน่ืองจากนโยบาย

ยกเลิกอนาล๊อคทีวีของรัฐบาล

ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของ 

บรษิทัฯ จ�านวน 131.25 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.51 ของรายได้จากการขายสนิค้า

และบรกิาร ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.10 ยอดขายลดลงจากผลติภัณฑ์กล่อง

ดจิทัิลทวีี PlanetComm ทียั่งมกีารขายต่อเนือ่งแต่ในปรมิาณลดลงจากปีก่อน

1.3 รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการของบริษัทฯ นั้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการบ�ารุง

รักษา และซ่อมแซม โดยในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเป็น 

จ�านวน 114.03 ล้านบาท 129.59 ล้านบาท และ 214.45 ล้านบาท ตามล�าดับ โดย

สัดส่วนรายได้จากการบริการของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 15.94 ร้อยละ 19.19 และ

ร้อยละ 28.61 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ 

ซึ่งในปี 2561 รายได้จากการบริการแบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้ 

-  รายได้จากการให้บริการงานติดตั้งอุปกรณ์และการบริการด้านวางระบบสื่อสาร

   จ�านวน 130.86 ล้านบาท

-  รายได้จากการให้บริการบ�ารุงรักษา จ�านวน 37.42 ล้านบาท

-  รายได้จากการซ่อมแซมและบริการอุปกรณ์สื่อสาร 27.16  ล้านบาท 

-  รายได้จากการให้เช่า 2.12 ล้านบาท 

-  รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในอาคาร 16.89 ล้านบาท 

2. รายได้อื่น

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็นจ�านวน 1.86 ล้านบาท  5.93 ล้านบาท 

และ 14.63 ล้านบาทตามล�าดับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26, ร้อยละ 0.87 และ 

ร้อยละ 1.90 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�านวน 1.86 ล้านบาท โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญ

ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ 0.56 ล้านบาท ก�าไรจากการขายสินทรัพย์จ�านวน 

0.27 ล้านบาท และอื่นๆ 1.03 ล้านบาท

ในปี 2560 รายได้อื่นรวม 5.93 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 0.29 ล้าน

บาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.14 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 0.50 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2561 รายได้อื่นรวม 14.63 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 

0.31 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.57 ล้านบาท ก�าไรจากการขาย

สินทรัพย์ 7.97 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 1.78 ล้านบาท 

1.2  Revenue from PlanetComm Products

 In 2016-2018, the Company’s PlanetComm products revenue totaled 

97.12 million Baht, 142.81 million Baht, and 131.25 million Baht respectively, 

accounting for 13.57%, 21.15% and 17.51% of total sales and services 

revenue respectively. 

In 2016, PlanetComm products revenue amounted to 97.12 million Baht or 

13.57% 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 21.15% 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. 

In 2018, PlanetComm products revenue amounted to 131.25 million Baht 

or 17.51% of revenue from sales and services, as 8.10% decreasing from 

year 2017.  The decrease revenue from sale decline of PlanetComm Set top 

box.

1.3 Revenue from services 

The Company’s services revenue comes mostly from maintenance and 

repair services. In 2016-2018, the Company had services revenue of 

114.03 million Baht, 129.59 million Baht and 214.45 million Baht respectively, 

accounted for 15.94%, 19.19%, and 28.61% of total sales and services 

revenue respectively. 

In 2018, the Company recorded services revenue breakdown as follow;

-  Installation service of 130.86 million Baht.

-  Maintenance service of 37.42 million Baht 

-  Repair service of 27.16 million Baht

-  Communication equipment rental income of  2.12 million Baht

-  Hi-speed internet service 16.89 million Baht 

2. Other revenues

In 2016-2018, the Company had other revenue of 1.86 million Baht, 

5.93 million Baht and 14.63 million Baht, accounted for 0.26%, 0.87%, and 

1.90% of total revenue, respectively.

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 other revenues at 1.03 million Baht.

In 2017, the other revenue was 5.93 million Baht. The Key components 

included gain on exchange rate 5.14 million Baht, interest income 

0.29 million Baht, and other revenues 0.50 million Baht.

In 2018, the other revenue was 14.63 million Baht which consisted of 

interest income 0.31 million Baht, gain on exchange rate 4.57 million Baht, 

profit for asset sale 7.97 million Baht, and other revenues 1.78 million Baht.
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2561

(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย โดยในปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายรวม จ�านวน 958.89 ล้านบาท 745.04 ล้านบาท และ 719.51 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนขายและบริการ และอัตราก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขายสินค้าและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ จ�านวน 555.28 ล้านบาท ในปี 2559 จ�านวน 

541.83 ล้านบาท และในปี 2560 จ�านวน 585.94 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 77.61 

ร้อยละ 80.24 และร้อยละ 78.16 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต้นทุนขาย

สินค้าและบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ เป็นต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm และต้นทุนการ

บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ในปี 2559 - 2561 เท่ากับ 

จ�านวน 381.15 ล้านบาท 311.44 ล้านบาท และ 314.37 ล้านบาท ตามล�าดับ โดย

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ได้แก่ (ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ 

(ข) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

(ก) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายในกลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นจ�านวน 305.05 ล้านบาท 

297.32 ล้านบาท และ 299.58 ล้านบาทตามล�าดับ มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 

ร้อยละ 27.57 ร้อยละ 23.03 และร้อยละ 22.77 ตามล�าดับ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายใน

กลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคมเท่ากับ 305.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น

เท่ากับร้อยละ 27.57 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 33.17 สาเหตุจากทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุน อันเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งบประมาณของภาครัฐได้ถูกเลื่อนการอนุมัติโครงการออกไปก่อน เพื่อรอความ

ชัดเจนในทิศทางการลงทุน ซึ่งเป็นผลให้ทั้งกลุ่มอุตสหากรรมเทคโนโลยีหดตัว ไม่

ขยายตัวดังที่คาดหวังไว้

ในปี 2560 บริษัทฯท�าก�าไรขั้นต้นในสินค้ากลุ่มได้น้อยลง คือ มีต้นทุนรวมเท่ากับ 

297.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 23.03 เนื่องจากการ

แข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น มีตัวแทนจ�าหน่ายในไทยมากขึ้นท�าให้บริษัทฯต้องใช้

นโยบายปรับลดราคาในการแข่งขัน

ส�าหรับปี 2561 ก�าไรขั้นต้นในสินค้ากลุ่มนี้ปรับลดลง จากร้อยละ 23.03 เป็น

ร้อยละ 22.77 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดยังคงมีมาก 

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

and administrative expense and interest expense. In 2016-2018, 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.

1. Sales and services costs and Gross Profit Margin (GPM)

The sales and services costs are regarded as main expenses of the 

Company. In 2016, the sales and services cost was  555.28 million Baht, 

541.84 million Baht in 2017 and 585.94 million Baht in 2018, accounting for 

77.61%, 80.24% and 78.16% of total sale and service revenue, respectively. 

The Company’s sales and services cost can be divided into the cost of sales 

cost distributed products, the cost of PlanetComm products sales and the 

cost of services. Details are as follows:

1.1 Products distributed by the Company 

The sales cost of products distributed by the Company in 2016-2018 

amounted to 381.15 million Baht, 311.45 million Baht, and 314.37 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 2016-2018, the sales cost of telecommunications products distributed 

by the Company was 305.05 million Baht, 297.32 million Baht, and 

299.58 million Baht respectively, figured as a GP of 27.57%, 23.03%, and 

22.77% respectively. 

In 2016, the Company’s sales cost of distributed telecommunications 

products totaled 305.05 million Baht, figured as a GP of 27.57% which 

decreasing 33.17% from 2015 because of economic slow-down, delay of 

investment by public and private sector, delay of government budget for 

project approval led to shrink technology industry. 

In 2017, the Company made a lower margin of telecommunications 

product, the cost was 297.32 million Baht, figured as a GP of 23.03% due to 

high competitors and distributors in the market. Thus, the Company had to 

use pricing strategy against the competitors.

In 2018, the Company GP was decreased from 23.03% to 22.77% 

because of high competition.

ต้นทุนจากการขายและบริการ
(Sales and services costs)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
(Cost of Sales on Distributed  Products)

-ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
-ระบบถ่ายทอดสัญญานTV (Broadcast and Digital TV)

ต้นทนุผลติภัณฑ์ PlanetComm (Cost of PlanetComm Products)

ต้นทุนการบริการ (Cost of Services)

รวมต้นทุนขายและบริการ (Total Cost of Sales and Services)

ล้านบาท
(Mil. Baht)

381.15

305.05
76.1

95.71

78.42

555.28

ล้านบาท
(Mil. Baht)

311.44

297.32
14.12

130.54

99.85

541.83

ล้านบาท
(Mil. Baht)

314.37

299.58
14.79

116.41

155.16

585.94

อัตราก�าไรขั้นต้น 
(GP%)

24.42

27.57
8.45

1.45

31.23

22.39

อัตราก�าไรขั้นต้น 
(GP%)

22.69

23.03
14.69

8.59

22.95

19.76

อัตราก�าไรขั้นต้น 
(GP%)

22.18

22.77
7.88

11.31

27.65

21.84

ปี2559 (2016) ปี2560 (2017) ปี2561 (2018)
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(ข) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี

ในปี 2559-2561 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในกลุ่มระบบ

ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีเป็นจ�านวน 76.10 ล้านบาท  

14.12 ล้านบาท และ 14.79 ล้านบาท ตามล�าดับ มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 

ร้อยละ 8.45 ร้อยละ 14.69 และร้อยละ 7.88 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราการก�าไรขั้นต้น

ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวีมีความ

ผันผวนเนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง

1.2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm

ต้นทนุขายของผลติภณัฑ์ภายใต้ชือ่ PlanetComm ในปี 2559-2561 เท่ากับจ�านวน 

95.71 ล้านบาท 130.54 ล้านบาท และ 116.41 ล้านบาทตามล�าดบั มอีตัราส่วนก�าไร

ขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 1.45 ร้อยละ 8.59 และร้อยละ 11.31 ตามล�าดบั 

ในปี 2560 ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เท่ากับ 130.54 

ล้านบาท มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 8.59 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ตั้ง

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพของสินค้ากลุ่มกล่องดิจิทัลทีวี (Set top box) ไว้ในปี 2559 

ต่อมาเมื่อบริษัทจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปีนี้จ�านวนมาก ซึ่งต้นทุนบางส่วน

บริษัทได้รับรู้ไปแล้วในปีก่อน จึงท�าให้ในปี 2560 ต้นทุนลดลงกว่าเดิม

ส�าหรับปี 2561 ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm เท่ากับ 

116.41 มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 11.31 ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้า

ที่เป็นกล่องดิจิทอลทีวีขายปริมาณน้อยลง มีสินค้าอื่นขายในสัดส่วนมากขึ้นซึ่งมี

ก�าไรขั้นต้นที่ดีกว่า

1.3 ต้นทุนการบริการ

ในปี 2559-2561 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ เท่ากับ จ�านวน 78.42 ล้านบาท 

99.85 ล้านบาท และ 155.16 ล้านบาทตามล�าดับ โดยต้นทุนบริการของบรษิทัฯ 

ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บรกิาร ต้นทุนค่ารับประกันและซ่อมบ�ารุงทีบ่ริษทัฯ ต้องจ่าย

ให้กับผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่าย ต้นทุนเงนิเดือนฝ่ายบริการหลงัการขาย และค่าเสือ่ม

ราคาของอปุกรณ์ท่ีน�าไปให้บรกิาร โดยในปี 2559-2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนก�าไรขัน้

ต้นจากการบรกิารของบรษิทัฯ เท่ากับร้อยละ 31.23 ร้อยละ 22.95 และร้อยละ 27.65 

ตามล�าดบั 

2. ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 61.94 ล้านบาทในปี 2559 จ�านวน 

61.10 ล้านบาทในปี 2560 และ จ�านวน 54.80 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 8.63 ร้อยละ 8.97 และ ร้อยละ 7.17 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 54.80 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.30 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าใช้จ่ายอินเซนทีฟ และ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 114.50 ล้านบาท 

102.56 ล้านบาท และ 101.50 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.96, 

ร้อยละ 15.06 และ ร้อยละ 13.23 ของรายได้รวม ตามล�าดับ  

ค่าใช้จ่ายบรหิารปี 2561 ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายพนกังานร้อยละ 42.25 ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานร้อยละ 26.31 ค่าเสือ่มราคาร้อยละ 16.21 และค่าเช่าร้อยละ 15.23 

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส�าหรบัปี 2561 ลดลง 1.41 ล้านบาทจากปีทีผ่่านมา

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2559-2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 13.32 ล้านบาท  

14.02 ล้านบาทและ 13.02 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.86, 

ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 1.70 ของรายได้รวม ตามล�าดบั ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

ประกอบด้วยภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯซึ่งเกิดจากการใช้วงเงิน L/I, P/N และ 

LC/TR ซึ่งเป็นวงเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าทั้งจากในประเทศ 

และต่างประเทศ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือการลงทุนใน

ธุรกิจในของ บรษิทัฯ และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการท�าธุรกรรมผ่านธนาคาร

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัฯลดลงจากปีท่ีแล้วจ�านวน 1.00 ล้านบาท 

เป็นผลมาจากที่บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

(b) Products related to broadcasting and digital TV systems

In 2016-2018, the cost of broadcasting and digital TV products distributed 

by the Company was 76.10 million Baht, 14.12 million Baht, and 14.79 

million Baht respectively or a GP of 8.45%, 14.69%, and 7.88% respectively. 

The GP of this product group was relatively volatile because of high 

competition. 

1.2 Products under PlanetComm brand

The sales cost of PlanetComm products in 2016-2108 was 95.71 million 

Baht, 130.54 million Baht, and 116.41 million Baht respectively, representing 

a GP of 1.45 %, 8.59%, and 11.31% respectively. 

In 2017, the sales cost of PlanetComm products was 130.54 million Baht, 

representing a GP of 8.59%.  As the Company recognized some cost of Set 

Top Box by recording its allowance for diminution in value in 2016, the said 

cost of Set Top Box would lower than the normal cost when the company 

sold plentiful of Set Top Box in 2017.

In 2018, the sales cost of PlanetComm product was 116.41 million Baht, 

representing a GP of 11.31%, increasing from previous year due to other 

high GP PlanetComm products were sold more than Set Top Box.

1.3 Services cost 

In 2016-2018, the Company’s service cost was 78.42 million Baht, 99.85 

million Baht, and 155.16 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 2016-2018, the Company’s GPM from services was 31.23%, 

22.95%, and 27.65% respectively.

2. Sales expense

The Company recorded sales expense in 2016 of 61.94 million Baht, 

61.10 million Baht in 2017, and 54.80 million Baht in 2018, equal to 8.63%, 

8.97%, and 7.17% of total revenue respectively. 

In 2018, the Company’s sales expense totaled 54.80 million Baht, 

decreasing about 6.30% from previous year. The decrease comes from 

sales representative expense, and traveling expense. 

3. Administrative expense

In 2016-2018, the Company’s administrative expense was 114.50 million 

Baht, 102.56 million Baht, and 101.50 million Baht representing 15.96%, 

15.06%, and 13.23% respectively of total revenue. 

In 2018, the Company’s administrative consisted of 42.25% for personnel 

expenses, 26.31% for operation expense, 16.21% for depreciation, and 

15.23% for rentals expense. The Company’s administrative expense in 2018 

was figured as 1.41 million Baht, decreasing from 2017.

4. Financial expense 

In 2016-2018, the Company incurred financial expense of 13.32 million 

Baht, 14.02 million Baht and 13.02 million Baht, accounting for 1.86%, 

2.06%, and 1.70% respectively of total revenue.  Finance expense 

comprised of interest expense from use of L/I, P/N and LC/TR loans, which 

were current loans for domestic and international purchase orders, long 

term loan for investment with finance institutes, and bank fee. 

In 2018, the Company’s finance expense was decreased amounting 1 

million Baht because of decreasing in bank fee.
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รายงานประจ�าปี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2561

(ค) ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มี

ขาดทุนสุทธิ 24.72 ล้านบาท และ  ขาดทุนสุทธิ 31.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 3.45 และ ร้อยละ 4.64 ตามล�าดับ ในปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไร

สุทธิ 5.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของรายได้รวม และในปี 2561 บริษัทฯ

มีก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากผลก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ�านวน  6.78 ล้านบาท จึงท�าให้ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส�าหรับปี 2561 เท่ากับ 12.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 1.66 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ (5.40) ในปี 2559 

ร้อยละ (7.60) ในปี 2560 และร้อยละ 1.44  ในปี 2561 ดังนั้น บริษัทฯไม่มีการจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559 และ ปี 2560 เนื่องจากมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 

ส�าหรับปี 2561 ซึ่งมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 5.88 ล้านบาท บริษัทฯไม่ได้จ่ายเงินปันผลเพราะ

จ�านวนเงินที่ได้ยังน้อยมาก

2. ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2559-2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน 837.76 ล้านบาท 

848.07 ล้านบาท และ 813.75 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ โดย

ในปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็น

ร้อยละ 36.89 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 13.62 ตามล�าดับ ปี 2560 สัดส่วนของ

รายการสินทรัพย์ท่ีส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 33.16 ร้อยละ 

21.16 และร้อยละ 18.10 ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2561 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์

ที่ส�าคัญ

ดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 33.67 ร้อยละ11.75 และร้อยละ 20.58 

ตามล�าดับ ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 313.40 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 289.61 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และ จ�านวน 268.14 ณ  

สิ้นปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.41 ร้อยละ 34.15 และร้อยละ 32.95 ของ

สินทรัพย์รวมตามล�าดบั บรษิทัฯ มนีโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหน้ี (Credit Term) 

แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ 30 - 90 วัน โดย ณ สิ้นปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลา

ในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 205.63 วัน 194.71 วัน และ 152.66 วันตามล�าดับ 

(c) Net Profit and Net Profit Margin (NPM)
In 2016 and 2017, the Company’s net loss amounted to 24.72 million Baht, 

and 31.62 million Baht figured as 3.45% and 4.64% respectively. In 2018, 

the Company’s net profit amounted to 5.88 million Baht or 0.77% of total 

revenue.  The Company had comprehensive income profits from actuarial 

science based- speculation at 6.78 million Baht. The total comprehensive 

income in 2018 amounted to 12.66 million Baht, figured as net profit of 

1.66%.  

Return on equity

The return on equity ratio (5.40%) in 2016, (7.60%) in 2017, and 1.44% in 

2018. The Company did not paid dividend in 2016 and 2017 due to the 

performance was loss. In 2018, it would no dividend payment because of 

low earning per share.

2. Financial Position
(a)  Assets

In 2016-2018, the Company’s total year-end assets amounted to 837.76 

million Baht, 848.07 million Baht, and 813.75 million Baht respectively. Key 

assets include trade receivables and other account receivables, inventory, 

land, plant and equipment. In 2016,  the key assets to total asset ratios were 

were 36.89%, 26.41%, and 13.62% respectively. In 2017, the key assets to 

total assets ratio were 33.16%, 21.16%, and 18.10% respectively. In 2017, 

the key assets to total assets ratio were 33.67%, 11.75%, and 20.58% 

respectively. Details of the Company’s key assets are as follows:

 

1. Trade and other receivables 

The Company had trade receivables before doubtful accounts deduction 

amounted 313.40 million Baht at year end 2016, 289.61  million Baht at year 

end 2017 and 268.14 at year end 2018 figured as  37.41%,  34.15%, and 

32.95 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 2016-

2018, the Company recorded an average collection period of 205.63 days, 

194.71, days and 152.66 days respectively. 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 

2559-2561 มีสัดส่วน ร้อยละ 69.61 ร้อยละ 34.45 และ ร้อยละ 27.74 ของยอด

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามล�าดับ โดยเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือนจ�านวน 32.20 ล้านบาท  147.53 ล้านบาท และ 30.33 ล้านบาท ซึ่ง

มีสัดส่วนร้อยละ 10.27 ร้อยละ 50.94 และร้อยละ 11.31 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อน

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ และเป็นลูกหนี้ที่ค้างช�าระระหว่าง 3 - 6 เดือน

ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 3.55 ร้อยละ 1.19 และร้อยละ 0.37 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อน

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับ 

ณ สิ้นปี 2561 ลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน มีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการช�าระเงินจากงานโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากในช่วง

ส้ินงวดดังกล่าว ลูกหนี้ที่ค้างช�าระมากกว่า 6 เดือน มีจ�านวนสูงขึ้นเพราะมีลูกค้า

รายใหญ่ 1 ราย ในกลุ่มดิจิทัลทีวีที่มีการส่งมอบโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้รับช�าระเงิน

ส�าหรับนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึง 

ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ความมั่นคงขององค์กรประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายุของลูกหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยแยกประเภท

ของลูกหนี้เป็น 2 ประเภทหลักคือ

1.  ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ   

2.  ลูกหนี้ที่เป็นเอกชนทั่วๆ ไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดช�าระหนี้ 

โดยประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นร้อยละของมูลค่าของจ�านวนหน้ี

ที่ผิดนัดช�าระแต่ละรายดังนี้

The above table indicates that paid or undue receivables of the Company as 

of 2016-2018 years ends accounted for 69.61%, 34.45%, and 27.74% 

respectively of total trade receivables, before allowances for doubtful accounts. 

During these year-end periods, receivables that were less than 3 month 

overdue amounted to 32.20 million Baht, 147.53 million Baht, and 30.33 million 

Baht accounted for 10.27%, 50.94%, and 11.31 % respectively of total trade 

receivables, before allowance for doubtful accounts; those that were to 3 to 6 

month overdue accounted for 3.55%, 1.19%, and 0.37% respectively of total 

trade receivables, before allowance for doubtful accounts. 

As of 2018 year-end, the less than 3 months overdue debtors were 

significantly decreased because of the payment of massive mega projects 

consignments during this period. For overdue over than 6 months debtors was 

increase due to one major digital TV project was delivered without payment.

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; 

จ�านวนวันที่ผิดนัดช�าระหนี้

(No. of default Days)

> 180 วัน (days)

> 240 วัน (days)

> 365 วัน (days)

สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(Allowance for doubtful account rate)

ร้อยละ 20 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด (20% of total default debts)

ร้อยละ 40 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด (40% of total default debts)

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหนี้ที่ผิดนัด (100% of total default debts)

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ (Undue)

ค้างช�าระเกินก�าหนด (Overdue)

ไม่เกิน 3 เดือน (Less Than 3 months)

3 - 6 เดือน (3 – 6 months)

6 - 12 เดือน (6 – 12 months)

มากกว่า 12 เดือน (Over than 12 months)

รวมลูกหนี้การค้า (Total trade receivable)

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (Less Allowance for doubtful Account)

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธ ิ(Total Net trade receivable)

ลูกหนี้อื่น (Other receivables)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิและลูกหนี้อื่น

(Total Net trade receivable and other receivable)

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)

99.77

147.53

3.45

8.46

30.40

289.61

(10.47)

279.14

2.12

281.26

ล้านบาท

(Mil. Baht)

74.38

30.33

0.97

88.69

73.77

268.14

(7.41)

260.73

3.79

264.52

ร้อยละ

(%)

69.61

10.27

3.55

3.59

12.98

100.00

ร้อยละ

(%)

34.45

50.94

1.19

2.92

10.50

100.00

ร้อยละ

(%)

27.74

11.31

0.37

33.08

27.50

100.00

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

ระยะเวลาค้างช�าระ
(Outstanding Period)

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

ณ 31 ธ.ค. 2561
(As of December 31, 2018)
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2. สินค้าคงเหลือ

ณ สิน้ปี 2559-2561 บริษทัฯ มสิีนค้าคงเหลอืก่อนหกัส�ารองค่าเผือ่การลดลงของ

มลูค่าสนิค้าคงเหลอื จ�านวน 247.46 ล้านบาท 207.77 ล้านบาท และ 112.51 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ สินค้า

ส�าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวม ร้อยละ 92.58 ร้อยละ 91.18 และ

ร้อยละ 78.64 ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดเก็บสินค้าบางอย่างในจ�านวน

ที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันที เช่น ระบบประชุม

ทางไกลด้วยเสียง ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง เป็นต้น 

ณ สิน้ปี 2559 ปรมิาณสินค้าส�าเร็จรูปมมีลูค่า 229.10 ล้านบาท สินค้าส่วนใหญ่ใน

สนิค้าส�าเรจ็รปูก็ยังคงเป็นกล่องรบัสญัญาณ (Set Top Box) ซึง่บรษิทัได้จ�าหน่ายให้

กับประชาชนตามนโยบายของ กสทช. ในปี 2560 มลูค่าสินค้าส�าเรจ็รปูลดลงจาก 

ปี 2559 รวม 39.65 ล้านบาท และในปี 2561 มลูค่าสินค้าส�าเร็จรูปลดลง 100.97 ล้านบาท 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกล่องรบัสญัญาณ (Set Top Box) ทีข่ายออกไปจ�านวนมาก

ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเก่า

ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละ

ชนิด และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี โดย ณ สิน้ปี 2559 มจี�านวน 26.20 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2560 จ�านวน 28.35 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 16.89 ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการต้ังค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือดังนี้

2. Inventory

At 2016-2018 year-ends, the Company had inventory, before allowance for 

diminution in value of inventory,  amounted to  247.46 million Baht, 207.77 

million Baht, and  112.51 million Baht respectively mostly with finished goods 

accounting  for 92.58%, 91.18%, and 78.64% 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 million Baht, mostly it was Set Top 

Box that the Company followed the NBTC’s policy.  The finished good in 2017 

decreased from 2016 totally 39.65 million Baht.  And 2018 Finished good 

decreased 100.97 million Baht, due to increasing of Set Top Box selling.

In determining an allowance for diminution in value of inventories, the 

management is required to make estimates of the loss on damaged and 

slow moving inventories, and the net realizable value of inventories, as well 

as technology disruption. The Company reserved for allowance 26.20 

million Baht at the end of 2016,   28.35 million Baht at the end of 2017, and 

16.89 million Baht at the end of 2018. 

The policy of allowance for diminution in value of inventories is as follows:

อายุสินค้าคงเหลือ

(Age of inventory)

1-2 ป ี(years)

2-3 ปี (years)

3-4 ป ี(years)

4-5 ป ี(years)

5 ปีขึ้นไป (years and over)*

สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

(Rate of  allowance for diminution in 

value of inventories)

10%

20%

30%

40%

100%

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 61(ล้านบาท)

(Value of Inventory as of 

December 31, 2018) (Mil. Baht)

36.58

21.34

9.82

13.26

7.83

มูลค่าการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)

(Value of allowance for diminution in value of 

inventories  as of December 31, 2018) (Mil. Baht)

2.30

3.17

1.46

3.94

6.02

สินค้าส�าเร็จรูป (Finished goods)

งานระหว่างท�า (Work in process)

อะไหล่และวัสดุ (Spare parts and Supplies)

สินค้าระหว่างทาง (Good in Transit)

รวมสินค้าคงเหลือ (Total inventories)

หัก : การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(Less : Reduce cost to net realisable value)

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ (Total net inventories)

ล้านบาท

(Mil.Baht)

229.10

13.49

0.09

4.78

247.46

(26.20)

221.26

ล้านบาท

(Mil. Baht)

189.45

16.43

0.69

1.20

207.77

(28.35)

179.42

ล้านบาท

(Mil. Baht)

88.48

11.92

0.36

11.76

112.51

(16.89)

95.62

ร้อยละ

(%)

92.58

5.45

0.04

1.93

100.00

ร้อยละ

(%)

91.18

7.91

0.33

0.58

100.00

ร้อยละ

(%)

78.64

10.59

0.32

10.45

100.00

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

สินค้าคงเหลือ
(Inventory)

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

ณ 31 ธ.ค. 2561
(As of December 31, 2018)

หมายเหตุ (Notes) :

* กรณีสินค้าไม่เสื่อมสภาพและไม่ตกรุ่น อายุสินค้าคงเหลือ 5-10 ปี ตั้งค่าเผื่อ 50% และเมื่ออายุสินค้ามากกว่า 10 ปี ตั้งค่าเผื่อ 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
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3. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ -สุทธิ

บริษัทฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิจ�านวน 114.13 ล้านบาท ณ 

สิ้นปี 2559 จ�านวน 148.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และ จ�านวน 154.55 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 13.62 ร้อยละ 17.54 

และร้อยละ 18.99 ตามล�าดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์

ทดสอบจ�านวน 7.59 ล้านบาท เครื่องใช้ส�านักงาน 6.28 ล้านบาท และสินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง 36.50 ล้านบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มสายใยแก้วน�าแสง 

ปี 2560 บรษิทัมกีารลงทนุในอปุกรณ์ทดสอบจ�านวน 0.88 ล้านบาท เครือ่งใช้ส�านักงาน 

4.21 ล้านบาท สินทรัพย์ในกลุ่มใยแก้วน�าแสงระหว่างติดตั้ง 56.89 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯมีการลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบจ�านวน 15.64 ล้านบาท 

เครื่องใช้ส�านักงาน 1.13 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 15.14 ล้านบาท

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

บรษิทัฯมกีารจดัประเภทสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแยกออกจากอปุกรณ์  ในปี 2560 และ

ปี 2561 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนมจี�านวน 5.06 ล้านบาทและ 12.90 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 

0.59 และ ร้อยละ 1.59 ของสนิทรพัย์รวม ตามล�าดบั สนิทรพัย์ไม่มตัีวตนของ บรษิทัฯ 

ประกอบด้วยซอฟแวร์ในการบรหิารจดัการกระบวนการท�างาน และการควบคมุ

(ข) สภาพคล่อง
1. กระแสเงินสด

ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนินงานเท่ากับ จ�านวน 

53.18 ล้านบาท 66.87 ล้านบาทและ 127.38 ล้านบาทตามล�าดบั ปี 2560 กระแสเงนิสด

จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 10.07 ล้านบาทจากสินค้าคงเหลือลดลง ปี 2561 กระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 60.51 ล้านบาทจากก�าไรจากการด�าเนินงาน และ

สินค้าคงเหลือลดลง

กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2559-2561 เท่ากับ

จ�านวน 47.29 ล้านบาท จ�านวน 53.67 ล้านบาท และจ�านวน 31.52 ล้านบาท

ตามล�าดับ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการซื้ออุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน 26.54 ล้านบาทและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ

ค�้าประกันเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน 17.06 ล้านบาท เนื่องจาก 

บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการเพ่ิมทุน 60 ล้านบาทหากแต่มกีารจ่ายคนืเงนิกู้ยืมท้ังระยะ

สัน้และระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงนิ 29.64 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 10.04 ล้านบาท 

และจ่ายปันผล 35 ล้านบาท 

ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับจ�านวน 

2.36 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น 34.69 ล้านบาท แต่มีการ

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 23.03 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ย 

10.70 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 

86.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 

75.92 ล้านบาท จ่ายช�าระดอกเบี้ย 10.88 ล้านบาท

3. Leasehold improvement and Equipment - NET 

The Company’s Leasehold improvement and Equipment totaled 114.13 

million Baht at the year-end 2016, 148.72 million Baht at the year-end 2017, 

and 154.55 million Baht at the year-end 2018 figured as 13.62%, 17.54%, and 

18.99% respectively. 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, 4.21 million 

Baht for office equipment and 56.89 million Baht for fiber-optic installation asset. 

In 2018, the Company invested 1.13 million Baht for office equipment and 

15.14 million Baht for asset in installation.

4. Intangible Assets

The Company separated intangible assets from equipment.  In 2017 and 

2018, the Company’s intangible assets amounted 5.06 million Baht and 12.90 

million Baht or 0.59% and 1.59% respectively of total asset.  The Company’s 

intangible assets was software for process management and control.

(b)  Liquidity 
1. Cash flow

In 2016-2018, the Company recorded cash flows from operations of 

53.18 million Baht, 66.87 million Baht, and 127.38 million Baht 

respectively. The cash flow from operations in 2017 increased 10.07 

million Baht due to the reduced of inventory. In 2018, the cash flow from 

operation increased 60.51 million Baht because of performance profit 

and reduces of inventory.

The cash flow from the Company’s investing activities in 2016-2018, 

was 47.29 million Baht, 53.67 million Baht and 31.52 million Baht 

respectively. In 2018, the Company cash flow used for equipment and 

intangible asset at 26.54 million Baht and restricted deposits at finance 

institutions increasing of 6.75 million Baht.

The cash flow from the Company’s financing activities. In 2016, the 

cash flow from finance 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 to finance institute 

and dividend payment of 35 million Baht.  

In 2017, cash flow from financing activities was 2.36 million Baht, 

from short-terms loan 34.69 million Baht while the repayment for the 

short-term and long-terms loan was 23.03 million Baht and payment for 

interest was 10.70 million Baht. 

In 2018, cash flow from financing activities was 86.28 million Baht 

from short-term loan payment was 75.92 million Baht and payment for 

interest 10.88 million Baht.
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2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.69 เท่า 1.42 เท่า 

และ1.39 เท่า ตามล�าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.11 เท่า 

0.99  เท่า และ 1.14 เท่าตามล�าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วใน

ปี 2559 และ 2560 มีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น เนื่องจาก

บรษิทัฯ มสีดัส่วนสนิค้าคงเหลอืต่อสนิทรพัย์หมนุเวียนในอตัราทีส่งู แต่ในปี 2561 

อตัราส่วนมคีวามแตกต่างน้อยเพราะสนิค้าคงเหลือของบริษทัฯ ลดลงอย่างมนัียส�าคญั

บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 299.32 วันในปี 2559,  275.69 วันในปี2560 และ 

174.41วันในปี 2561 สาเหตุที่ท�าให้ Cash Cycle เริ่มลดลง เนื่องจาก (1) ระยะเวลา

ขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 155.44 วัน, ปี 2560 เท่ากับ 134.96 วัน 

และปี 2561 เท่ากับ 85.67 วัน และ (2) เวลาการเก็บหนี้ดีขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 

205.63 วัน, ปี 2560 จ�านวน 194.74 วัน และ ในปี 2561 จ�านวน 152.66 วัน 

2. Liquidity ratios

As of 2016-2018 year end, the Company recorded a current ratio of 1.69 

times, 1.42 times, and 1.39 times   respectively and a quick ratio of 1.11 times, 

0.99 times, and 1.14 times respectively. In 2016 and 2017, the difference 

between the quick and the current ratios was quite substantial due to a high 

proportion of inventory to current assets. In 2018, there was small difference of 

the said ratios because of significantly reduce in inventory. 

The Company’s cash cycle was 299.32 days in 2016, 275.69 days in 2017, 

and 174.41 days in 2018. The significant reduction of cash cycle were 

(1) average sale period decrease was 155.44 days in 2016, 134.96 days in 

2017, and 85.67 days in 2018, and (2)  collection date decrease from 2016 - 

2018 were 205.63 days, 194.74 days, and 152.66 days respectively.

หน่วย : ล้านบาท (Unit : Million Baht)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
Cash Flow from (used in) operating activities

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
Cash Flow from (used in) investment activities

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flow from (used in) finance activities

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 

ปี 2559 (2016)

53.18

(47.29)

(17.06)

(11.17)

ปี 2560 (2017)

66.87

(53.67)

2.36

10.84

ปี 2561 (2018)

127.38

(31.52)

(86.28)

9.58

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (time)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) Quick ratio (time)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) Average collection period (days)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) Average sales period (days)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) Payment period (days)

Cash Cycle (วัน) (days)

ปี 2559 (2016)

1.69 

1.11 

 205.63 

 155.44 

 61.75 

 299.32 

ปี 2560 (2017)

1.42 

0.99

194.74 

 134.96 

54.01 

 275.69 

ปี 2561 (2018)

1.39

1.14

152.66

85.67

63.91

174.41
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
1. หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2559-2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ�านวน 405.74 ล้านบาท จ�านวน 

447.67 ล้านบาท และจ�านวน 400.70 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งมูลค่าหนี้สินไม่

แตกต่างกันมากในแต่ละปี ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ จะพบว่า

หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหากคิด

เป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมจะเท่ากับ ร้อยละ  92.91 ณ สิ้นปี 2559 ร้อยละ 93.90 

ณ สิ้นปี 2560 และร้อยละ 94.01 

ในปี 2561 หนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และ LC/TR

และเจ้าหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 432.02 ล้านบาท ลดลงจาก 

ณ ส้ินปี 2558 จ�านวน 51.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจาก

ผลประกอบการของบริษัทฯ จ�านวน 24.72 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 400.40 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 

ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 31.62 ล้านบาทเนือ่งจากบรษิทัฯมผีลประกอบการขาดทุนต่อเนือ่ง

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 413.05 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.66  

ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 5.88 ล้านบาท

และมีก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นอีกจ�านวน 6.78 ล้านบาท

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี2559 เท่ากับ 0.94 เท่า 

สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.12 เท่า และ ณ สิ้นปี2561 เท่ากับ 0.97 เท่า โครงสร้างเงินทุน

ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะหนี้สินของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะ

มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมี

วงเงินที่แน่นอนและมีการใช้อย่างสม�่าเสมอ

(c) Source of fund
1. Liabilities

At 2016-2018 year end, the Company had total liabilities of 405.74 million 

Baht, 447.67 million Baht, and 400.70 million Baht respectively. The Company’s 

liabilities structure, most of its liabilities were curent liabilities used in business 

opeartions, which was 92.91% of total liabities in 2016,  93.90% of total 

liabilitties in 2017, and 94.01% of total liabities in 2018 year end. 

In 2018, the most current liabilities included loans from financial institutions, 

which mostly are overdraft and LC/TR and trade receivable of 79.74% of total 

liabilities in 2018 year end.

2. Shareholder’s equity

In 2016 year end, 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.

In 2017 year end, the shareholder’s equity was 400.40 million Baht, as 

31.62 million Baht decreaed from 2016 because of the Company’s net loss. 

In 2018 year end, the shareholder’s equity was 413.05 million Baht, as 

12.66 million Baht increaed from 2017 because of the Company’s net profit of 

5.88 million Baht and other comprehensive profit of 6.78 million Baht.

3. Capital Structure
In 2016 – 2018 year end, the Company’s debt to equity ratio was 0.94 times, 

1.12 times, and 0.97 times.  The Company’s capital structure was not much 

difference because the Company’s liability are short-term loan from finance 

institute and trade payable which were limited credit.
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Cash Flow Ratio)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Days Sale)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (Average Payment Period)

Cash Cycle (Cash Cycle)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร / Profitability Ratio

อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating Profit Margin)

อัตราก�าไรอื่น (Other Income Margin)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (Cash to Make a Profit Ratio)

อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity (ROE))

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on  Fixed Asset)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Coverage Obligation)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment)

(เท่า/Time) 

(เท่า/Time)

(เท่า/Time)

(เท่า/Time)

(วัน/Days)

(เท่า/Time)

(วัน/Days)

(เท่า/Time)

(วัน/Days)

(วัน/Days)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(เท่า/Time)  

(เท่า/Time)  

(เท่า/Time)

(เท่า/Time)

(%)

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

-

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

-

1.39

1.14

0.32

2.39

152.66

4.26

85.67

5.71

63.91

174.41

21.84

1.23

1.91

568.53

0.77

1.44

0.71

21.63

0.92

0.97

3.93

3.40

-

ปี 2559

(2016)

ปี 2560

(2017)

ปี 2561

(2018)
รายการ (Financial Ratio)
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