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สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ของบริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จํากัด(มหาชน) 

การซื้อหุ้นของบริษัท นีออนเวิรคส์คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“CSS” หรือ  
“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทํารายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 70 
ของบริษัท นีออนเวิรคส์คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“NWC”) ในมูลค่ารวม 336 ล้านบาท 
 รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมี
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.61 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  รายการ
ดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่ง
หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป บัญชี 1 

 
1) วัน เดือน ปี ที่เข้าทํารายการ 

บริษัทฯ จะทํารายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 70 ของ NWC ประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 
2) คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ผู้ซื้อ : บริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  

(“CSS” หรือ “บริษัทฯ”) 
ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ NWC
สินทรัพย์ที่ซื้อขาย : หุ้นร้อยละ 70 ของ NWC
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : -ไม่มี -

 

3) ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 
บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC จํานวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิม

ของ NWC ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NWC และ NWC กลายเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  โดยมีมูลค่าในการซื้อหุ้นทั้งส้ิน 336 ล้านบาท 
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การคํานวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เกณฑ์การคํานวณ การคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) 137.85 ล้านบาท * 70% / 1,181.37 ล้านบาท 8.17% 

2. เกณฑ์กําไรสุทธ ิ 55.80 ล้านบาท * 70% / 235.22 ล้านบาท 16.61% 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 336 ล้านบาท / 2,612.44 ล้านบาท 12.86% 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ไม่มีการออกหุ้นเพือ่ตอบแทนในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ - 

ขนาดรายการสูงสุด  16.61% 

ท่ีมา: งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว งวด 12 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และ NWC 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังเข้าทํารายการซ้ือหุ้น NWC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจาํหน่ายไป 

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ NWC จํานวน 63,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557NWC มีทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีทุนชําระแล้วจํานวน 5,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท ชําระแล้วหุ้นละ 60 บาท โดยมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 97,079,667 บาทหรือ เท่ากับ 1,540.95 บาทต่อหุ้น 

NWC ประกอบธุรกิจให้บริการติดต้ังเสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบํารุงรักษาเครือข่ายระบบ
โทรคมนาคมแบบ Turnkey โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เช่นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จํากัด (มหาชน) (AIS), บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE), บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(DTAC), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) เป็นต้น 

 
 
 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาทชําระแล้วเต็มจํานวน

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ย่ี จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาทชําระแล้วเต็มจํานวน

บริษัท นีออนเวิรคส์คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียน 9 ล้านบาท ชําระแล้ว 5.4 ล้านบาท 

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ชําระแล้ว 54.36 ล้านบาท 
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4.1) ข้อมูลทั่วไปของ NWC 
ชื่อบริษัท บริษัท นีออนเวิรคส์คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการติดต้ังเสาสัญญาณและติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคม
ที่ต้ังบริษัท 10 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549083701
วันจดทะเบียนบริษัท 13 กรกฎาคม 2549
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท จํานวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 5,400,000 บาท จํานวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชําระแล้ว 60 บาทต่อหุ้น
ท่ีมา: หนังสือรับรองและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ของ NWC 

4.2) รายชื่อผู้ถือหุ้น NWC ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีดังต่อไปน้ี 
ลําดับ ช่ือ-สกุล จํานวนหุน้จดทะเบียน ร้อยละของจํานวนหุ้นทั้งหมด

1 นายแกรี่ สจ๊วต อีวานส์ 32,850 36.50 
2 นายนเรนทร์ จินเรือง 18,900 21.00 
3 นายอรรถสรร เกตุเกล้า 15,300 17.00 
4 นายไซมอน ริชาร์ด มี 10,800 12.00 
5 นายพรเทพ โรจน์สิทธิศักด์ิ 10,800 12.00 
6 นายศักด์ิระพี พึ่งรุ่ง 1,350 1.50 
 รวมทั้งส้ิน 90,000 100.00 

ท่ีมา: บัญชีรายช่ีอผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ของ NWC 

4.3) รายชื่อคณะกรรมการ NWCณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 นายไซมอน ริชาร์ด มี กรรมการ 
2 นายนเรนทร์ จินเรือง กรรมการ 
3 นายอรรถสรร เกตุเกล้า กรรมการ 
4 นายแกรี่ สจ๊วต อีวานส์ กรรมการ 

ท่ีมา: หนังสือรับรองของ NWC 

4.4) ข้อมูลทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย: ล้านบาท) ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 
ณ วันที่

31 ธ.ค.2555 
ณ วันที ่

31 ธ.ค.2556 
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย ์  
สินทรัพย์หมุนเวียน 123.41 338.12 200.17 356.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9.42 20.73 34.89 48.20
รวมสินทรัพย ์ 132.83 358.86 235.06 404.81
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนี้สินหมุนเวียน 120.01 316.58 148.58 262.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2.27 4.37 3.60 3.24
รวมหนี้สนิ 122.28 320.95 152.18 266.13
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งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย: ล้านบาท) ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554 

ณ วันที่
31 ธ.ค.2555 

ณ วันที ่
31 ธ.ค.2556 

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10.55 37.91 82.88 138.68
รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุน้ 132.83 358.86 235.06 404.81

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) 2554 2555 2556 2557
รายได้รวม 201.39 428.73 346.69 475.11
ค่าใช้จ่ายรวม 198.57 401.27 301.72 419.31
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 2.82 27.46 44.97 55.80
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 31.34 305.08 499.69 620.06
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 100 100 100 100
จํานวนหุ้น (หุ้น) 90,000 90,000 90,000 90,000
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 117.23 421.20 920.89 1,540.95
5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและวิธีการชําระเงิน 

บริษัทฯตกลงจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC จํานวน 63,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ใน
ราคาหุ้นละ 5,333 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 336 ล้านบาทโดยบริษัทฯ จะชําระค่าหุ้น NWC ทั้งจํานวนในวันที่ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้น 

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
หุ้นของ NWC จํานวน 63,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น 

ชําระแล้ว 60 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,540.95 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ามูลค่าตาม
บัญชีรวมเท่ากับ 97.08 ล้านบาท 

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าส่ิงตอบแทน 
มูลค่าส่ิงตอบแทนในการซื้อหุ้น NWCจํานวน 63,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 

336 ล้านบาท เป็นราคาท่ีได้จากการเจรจาต่อรอง และพิจารณามาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (325.08 – 
398.73 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ) 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การซื้อหุ้นสามัญของ NWC จะช่วยเพ่ิมรายได้และกําไรให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางทางการตลาด ขยายฐาน

ลูกค้าในธุรกิจติดต้ังระบบโทรคมนาคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจในระยะ
ยาวให้กับบริษัทฯ 

9) แหล่งเงินทุนสําหรับทํารายการ 
แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้น NWC มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนที่เหลือยังคงเพียงพอใน

การดําเนินธุรกิจต่อไป 

10) เงื่อนไขการเข้าทํารายการ 
เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ในการซื้อหุ้น NWC ในสัดส่วนร้อยละ 70ของทุนจดทะเบียน ได้แก่ จัดทํา

สัญญาซื้อขายหุ้นให้มีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันให้เรียบร้อย และผลการตรวจสอบสถานะ (Due 
Diligence) ของ NWC ในรายละเอียดเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคม 2558 และสามารถเข้า
ทํารายการได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 
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11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯที่เก่ียวกับการตกลงเข้าทํารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2558 มีความเห็นว่าการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ NWC จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

โดยจะช่วยเพ่ิมรายได้และกําไรให้กับบริษัทฯอีกทั้งยังเพ่ิมช่องทางทางการตลาดขยายฐานลูกค้าในธุรกิจติดต้ังระบบ
โทรคมนาคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัทฯ และจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 11) 

-ไม่มี- 
 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศน้ี และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ี

ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิด ตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการทํารายการ 

- ไม่มี - 

4. ภาระหนี้สิน 

 1) ยอดรวมตราสารหนี้ 
  - ไม่มี - 

2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 
2.1) บริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะยาวรวม 198.10 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้

- เงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับซื้อที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าอําเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี วงเงินรวม 18.10 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วเป็นจํานวน 16.21 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จํานวน 1.9 
ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 0.68 ล้านบาท และได้ชําระเสร็จส้ินเรียบร้อยภายในเดือน
ตุลาคม 2557 

- เงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับซื้อที่ดินและก่อสร้างสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วงเงินรวม 
180 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสําหรับซื้อที่ดินจํานวน 120 ล้านบาท และวงเงินสําหรับก่อสร้างสํานักงานและคลังสินค้าแห่ง
ใหม่จํานวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับซื้อที่ดินแล้วจํานวน 118.40 ล้านบาท กําหนด
ชําระคืนเงินกู้ยืมสําหรับซื้อที่ดินเป็นรายเดือนรวมทั้งหมด 78 งวดๆ ละประมาณ 1.52 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาปลอดชําระ
หนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนนับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก THBFIX สําหรับช่วงเวลา 1 เดือนโดย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2557 มียอดคงค้างประมาณ 92.56 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ และเงินฝากธนาคาร ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี
ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เป็นต้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยัง
มิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 60 ล้านบาท (2556: 69 ล้านบาท) 
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2.2) หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่า และเช่าซื้อยานพาหนะ สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
และคิดดอกเบี้ยในอัตราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2.35 –10.64 ต่อปี ในระหว่างปี 2555-2557 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตาม
สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ณ 31/12/55 ณ 31/12/56 ณ 31/12/57

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

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่า 
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

7.00 13.55 20.54 6.34 10.88 17.22 8.49 13.89 22.38

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

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 
ข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

5.99 12.34 18.33 5.48 9.92 15.40 7.60 12.50 20.10

3) ยอดรวมมูลค่าหน้ีสินประเภทอื่น 
บริษัทฯมีเงินกู้ระยะส้ันวงเงินรวม 1,484 ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 78 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะส้ัน

ประเภทต๋ัวสัญญาใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand ซึ่งเป็นวงเงินคล้ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน แต่สามารถเบิกเงินจากสถาบัน
การเงินตามยอดลูกหนี้และ/หรือเจ้าหนี้ที่ใช้อ้างอิง วงเงินรวม 1,406 ล้านบาท (รวมวงเงิน Project Finance จํานวน 125 ล้าน
บาท) 

4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
4.1) ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารสํานักงานและโกดังสินค้า 

4.2) ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าดําเนินงานและบริการ 
 บริษัทฯ ทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินต่างๆ และสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกและบริษัท
หลายแห่ง อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 
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(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

จ่ายชําระ  

ภายใน 1  ปี 5,806 4,817 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,547 3,577 

4.3) การค้ําประกนั 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เก่ียวเนื่องกับภาระ
ผูกพันตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556 2557 2556

คํ้าประกันการจ่ายชําระเงินให้กับเจ้าหนี้ 215 140 215 140

คํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 187 58 154 25

คํ้าประกันการก่อสร้าง การประมูลงานก่อสร้าง  

การย่ืนซองประกวดราคาและการชําระหนี้ 12 29 12 1

คํ้าประกันขายสินค้า 28 21 28 21

5. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูช่ันจํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ จําหน่ายและติดต้ังวัสดุป้องกันไฟลาม จําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้

หมวดธุรกิจ พาณิชย์

กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
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ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ 475, 477 หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ที่ต้ังสาขารามคําแหง 142 ซอยรามคําแหง 40 ถนนรามคําแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

ที่ต้ังสาขาชลบุรี 59 หมู่ 7 ตําบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0107574800561

วันจดทะเบียนบริษัท 25 มกราคม 2537

วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด 8 สิงหาคม 2548

5.2 การประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท ซี.เอส.เอส.ไฟร์สต็อป จํากัด) 
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 โดยคุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายและติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับอาคารสูง
และโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาคุณสมพงษ์และผู้บริหารหลักปัจจุบันได้ร่วมลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อขยายกิจการอย่างต่อเน่ือง
ไปยังธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้าของผู้ผลิตช้ันนําระดับสากล เช่น 
ตราสินค้า Phelps Dodge  ตราสินค้า  Philips และตราสินค้า 3M เป็นต้น  นอกจากนั้นในปี 2542 บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายขอบเขต
ของการดําเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  โดยให้บริการการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้ง 
ตลอดจนบํารุงรักษาระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทําธุรกิจโดยการลงทุนร่วมในกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ 
ซีเอสเอส กับบริษัทชั้นนําจากประเทศออสเตรเลียในปี 2545 เพื่อให้บริการออกแบบ และก่อสร้างโครงข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือสําหรับงานโครงการต่างๆ รวมทั้งได้ก่อต้ังกิจการร่วมค้าบริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด กับ
บริษัทภายในประเทศ ในปี 2546 เพ่ือให้บริการติดต้ังโครงข่ายสายไฟฟ้าและออฟติคไฟเบอร์สําหรับโครงการโทรคมนาคม 
(Fixed Line) ของบริษัท ทศทคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าบริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด ได้ย่ืนหนังสือต่อกรมสรรพากรเพ่ือขอยกเลิกประกอบกิจการต้ังแต่ปี 2551 และกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอสได้หยุด
ดําเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2553 ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจการให้บริการติดต้ังระบบโทรคมนาคมด้วยบริษัทเองต้ังแต่นั้น
เป็นต้นมา 

 ในระหว่างปี 2547 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในการ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบ้ิล 
แอนด์แอคเซสซอรี่ส์ จํากัด ได้ทําการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากัด เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2557 
(“ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี” หรือ “บริษัทย่อย”) ทําให้ ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี มีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านการเป็น
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทฯ ได้ตัดสินใจรับโอนธุรกิจด้านการ
เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มาจากบริษัทย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มขอบเขตการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการบริหารงานโดยภาพรวม ซึ่งได้ทยอยเริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2554 ทําให้ ณ 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตช้ันนําของ
โลก  รวมทั้งให้บริการออกแบบ และก่อสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมท่ัวประเทศ ขณะที่บริษัทย่อยได้ลดขอบเขตการ
ดําเนินงานเป็นเพื่อประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ และเป็นตัวแทนในการประสานงานซ้ือขายสินค้าต่างๆ  โดย
ในการดําเนินงานต่างๆ จะใช้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นหลัก 



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน)42

 

Page 10 of 22 
 

CSS GROUP 

 ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ก่อต้ังกิจการร่วมค้าบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด กับบริษัทไพร้มโร้ด
แคปปิตอล จํากัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจด้านพลังงาน โดยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนจํานวน 400,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจําหน่าย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สายไฟฟ้า 2,138.01 64.75 2,107.19 66.67 2,235.70 55.78
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง 172.26 5.22 230.23 7.28 440.60 10.99
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบติดต้ัง 90.54 2.74 104.08 3.29 101.08 2.52
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 70.3 2.13 93.21 2.95 140.86 3.51
วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 62.2 1.88 49.96 1.58 37.31 0.93
หม้อแปลงไฟฟ้า 24.33 0.74 24.66 0.78 13.96 0.35
อื่นๆ 12.76 0.39 28.12 0.89 7.98 0.20
รวมรายได้จาการขาย 2,570.4 77.84 2,637.45 83.45 2,977.49 74.29 
รายได้จากการติดต้ังระบบโทรคมนาคม 682.12 20.66 468.6 14.83 827.36 20.64
รายได้จากการติดต้ังระบบป้องกันไฟลาม 28.03 0.85 26.68 0.84 27.57 0.69
รายได้จากการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า - - - - 144.55 3.61
รวมรายได้จากการบริการอื่นๆ 5.24 0.16 5.7 0.18 7.38 0.18
รวมรายได้ค่าบริการตดิต้ัง 715.39 21.66 500.98 15.85 1,006.86 25.12 
รายได้อื่นๆ 16.32 0.49 22.09 0.70 23.75 0.59
รายได้รวม 3302.11 100.00 3160.52 100.00 4,008.10 100.00 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2557 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย
สินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และการให้บริการออกแบบและติดต้ัง ระบบ
โทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ 
ทั้งนี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย 

 บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนําระดับสากลต่างๆ เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า Philips และตรา
สินค้า 3M เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการส่ังซื้อสินค้าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศที่เป็นบริษัท
ไทยและบริษัทต่างประเทศที่ต้ังในประเทศไทย รวมทั้งการส่ังซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการนําเข้าจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนเป็นหลัก ทั้งที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไป เจ้าของโครงการ และร้านค้าขายส่งและปลีกที่
ต้ังอยู่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  บริษัทมีรายได้จากการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 83 ร้อยละ 74ของรายได้รวม 
ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจําหน่าย สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ สายไฟฟ้า หลอดไฟและอุปกรณ์
ส่องสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบ
ป้องกันไฟลาม และหม้อแปลงไฟฟ้า 

2. ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตั้ง 
 ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดต้ัง คิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 25  ของรายได้รวม 
ตามลําดับ ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการติดต้ังของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ
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และติดต้ังระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) และ (2) ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) 
ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Services)(3) ธุรกิจการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

5.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 

1. พล.ต.ต. ดร. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 
3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ
4. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
5. นางสาวภณิตา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ
6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
7. รศ  .ดร. ปีติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
8. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9. นายประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ท่ีมา: หนังสือรับรองของบริษัท 

5.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
ลําดับ ชื่อ-สกุล จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ร้อยละของจํานวนหุ้นที่ชําระแลว้

1. กลุ่มครอบครัวกังสวิวัฒน์ 191,506,053 26.39 
 1.1 นายสมพงษ์กงัสวิวฒัน์ 153,654,188 21.17 
 1.2 นายมนตรี กงัสวิวฒัน์ 25,812,115 3.56 
 1.3 นางวนัดี กงัสวิวฒัน์ 6,905,725 0.95 
 1.4 นายสกิุจ กงัสวิวฒัน์ 5,134,025 0.71 

2. นายโอภาส  ติยวัฒนาโรจน์ 40,091,712 5.52 
3. กลุ่มครอบครัวเมฆมณ ี 37,814,963 5.21 
 3.1 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 37,814,888 5.21 

 3.2 นางอรณี เมฆมณี 75 0.00001 
4. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ ์ 20,100,000 2.77 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 18,337,320 2.53 
6.. กลุ่มครอบครัวเศวตวรรณรัตน์ 17,556,565 2.42 

 6.1 นางเกษรเศวตวรรณรตัน์ 14,771,825 2.04 
 6.2 นางสาวภณิตา เศวตวรรณรตัน์ 2,784,740 0.38 

7. นายวิเชียร อิทธิแสง 15,998,675 2.20 
8. นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 14,435,343 1.99 
9. นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 14,222,000 1.96 
10. นายวัชระ แก้วสว่าง 12,000,000 1.65 

 ผู้ถือหุ้นอื่น 343,672,879 47.36 
 รวมทั้งสิน้ 725,735,510 100.00 

ท่ีมา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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5.5 ข้อมูลทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน(หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2555

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,264 216,169 398,002

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,336,480 1,017,715 1,320,600

สินค้าคงเหลือ 278,434 312,421 333,698

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20,117 5,986 8,822

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,695,295 1,552,290 2,061,122

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 163,849 195,905 177,949

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 117,844 275,855 347,564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28,941 28,909 20,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,421 6,535 5,524

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 321,055 507,204 551,321

รวมสินทรัพย์ 2,016,350 2,059,494 2,612,443

หนี้สินหมุนเวียน  

เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 429,495 - -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 983,397 769,117 1,138,631

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชําระ 94,867 113,658 109,277

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 7,571 24,446 18,240

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,991 5,483 7,572

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ - - -
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งบแสดงฐานะการเงิน(หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2555

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 21,508 1,892 21,716

อื่นๆ 7,973 2,768 12,333

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,550,801 917,365 1,307,769

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

เงินกู้ยืมระยะยาว- สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 6,205 92,560 74,320

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว – สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 12,336 9,913 12,535

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,650 12,147 16,165

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29,191 114,620 103,020

รวมหนี้สิน 1,579,992 1,031,985 1,410,789

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (2556: หุ้นสามัญ 
700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

200,000 350,000 490,000

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 200,000 350,000 350,000

หุ้นสามัญ 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ  38,603

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - 485,036 485,036

ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6,828 6,828 6,828

กําไรสะสม - - -

 จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 19,055 24,355 35,100

 ยังไม่ได้จัดสรร 210,476 161,290 286,087

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 436,358 1,027,509 1,201,653

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 436,358 1,027,509 1,201,653
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งบแสดงฐานะการเงิน(หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2555

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,016,350 2,059,494 2,612,443

- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม)

(หนว่ย: พันบาท) 

2555

ปรับปรุงใหม่ 

2556 

 

2557

รายได้จากการขาย 2,570,403 2,637,450 2,977,491

รายได้จากค่าบริการติดต้ัง 715,388 500,975 1,006,863

รายได้อื่น 16,321 22,095 23,751

รวมรายได้ 3,302,113 3,160,521 4,008,105

ต้นทุนขาย 2,297,025 2,410,648 2,699,591

ต้นทุนบริการติดต้ัง 526,159 331,668 694,502

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 250,362 259,897 309,362

รวมค่าใช้จ่าย 3,073,546 3,002,213 3,703,455

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 228,567 158,307 304,650

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (20,136) (20,832) (5,635)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 208,431 137,475 299,016

ภาษีเงินได้ (50,929) (27,364) (63,796)

กําไรสุทธิสําหรับปี 157,503 110,111 235,220

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.39 0.20 0.31

- งบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 
งบกระแสเงินสด 

(หนว่ย: พันบาท) 

2555

ปรับปรุงใหม่ 

2556 

 

2557

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 37,122 213,284 334,706

เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (49,919) (202,837) (51,576)
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งบกระแสเงินสด 

(หนว่ย: พันบาท) 

2555

ปรับปรุงใหม่ 

2556 

 

2557

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงิน 55,902 (145,458 (101,297)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สทุธิ 43,105 155,905 181,833

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 17,159 60,264 216,169

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 60,264 216,169 398,002

ท่ีมา: งบการเงินของCSSและบริษัทย่อยปี 2555 2556 และ 2557 ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สํานักงาน  
อีวาย จํากัด ซึ่งได้รับการยอมรับจากสํานักงานก.ล.ต. 

- สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ 
อัตราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557

อัตรากําไร(ขาดทุน)ข้ันต้น (ร้อยละ) 14.08 12.62 14.81

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (ร้อยละ) 4.79 3.48 5.87

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 1.69 1.58

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) (ร้อยละ) 47.40 15.35 21.10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 10.06 5.44 10.07

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 3.88 1.00 1.17

รายละเอียดคําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

วิเคราะห์ผลประกอบการ 

ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 3,161 ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.30 เม่ือเทียบปี 2555 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆและรายได้จากการบริการติดต้ังในสัดส่วนร้อยละ 83 และร้อยละ 
16 ของรายได้รวมตามลําดับ 

ปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 4,008 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบปี 2556 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดต้ัง ในสัดส่วนร้อยละ 74 
และร้อยละ 25 ของรายได้รวม ตามลําดับ 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายไดร้วมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 172.26 5.22 230.23 7.28 440.60 10.99

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง 90.54 2.74 104.08 3.29 101.08 2.52

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 70.30 2.13 93.21 2.95 140.86 3.52

วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 62.20 1.88 49.96 1.58 37.31 0.93

หม้อแปลงไฟฟ้า 24.33 0.74 24.66 0.78 13.96 0.35

อื่นๆ 12.77 0.39 28.12 0.89 7.98 0.20

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

รายได้จากการติดต้ังระบบโทรคมนาคม 682.12 20.66 468.60 14.83 827.36 20.64

รายได้จากการติดต้ังระบบป้องกันไฟลาม 28.03 0.85 26.68 0.84 27.57 0.69

รายได้จากการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า - - - - 144.55 3.61

รายได้จากการบริการอื่นๆ 5.24 0.16 5.70 0.18 7.38 0.18

รวมรายได้จากการบริการตดิตั้ง 715.39 21.66 500.98 15.85 1,006.86 25.12

รายได้อื่นๆ * 16.32 0.49 22.09 0.70 23.75 0.59

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

ท่ีมา: แบบ 56 -1 ปี 2557รายได้จากการขาย 

ส่วนรายได้จากการขายปี 2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา  ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย
สายไฟฟ้าจํานวน 2,108 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาจําหน่ายสายไฟฟ้าได้
ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดงซ่ึงเป็นต้นทุนที่สําคัญของสายไฟฟ้าโดยปรับลดลงเหลือ 32 บาทต่อเมตรในปี 2556 
จากเฉล่ีย 33 บาทต่อเมตรในปี 2555 คิดเป็นราคาจําหน่ายต่อหน่วยลดลงในอัตราร้อยละ 3  
ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟจํานวน 2,236 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท
ได้รับงานจากโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  เช่น โครงการรถไฟฟ้า  โครงการหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 

สําหรับรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งได้แก่ หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม หม้อแปลง
ไฟฟ้า และอื่นๆ มีจํานวนรวม 530 ล้านบาท และ 742 ล้านบาท ในปี 2556 – 2557ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 และ 
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ร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายตามลําดับ โดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยรายได้
จากการหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 34 ต่อปี เนื่องจากบริษัทได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้า 

รายได้จากการบริการติดต้ัง 
ธุรกิจการให้บริการติดต้ังของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา 

และรับเหมาติดต้ังระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance 
Services) (2) ธรุกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และติดต้ังระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) และ (3) ธุรกิจการ
ให้บริการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า (บริษัทย่อย)  โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการติดต้ังเป็นจํานวน 501 ล้านบาท และ 1,007 ล้าน
บาท ในปี 2556 – 2557 ตามลําดับ  ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 101 ต่อปี  ทั้งนี้ อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึ้นของธุรกิจการให้บริการติดต้ังระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 82 – 94 ของรายได้จากการ
บริการติดต้ังรวมเนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายเสาโทรคมนาคม
และการติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับเครือข่าย 4G ของผู้ประกอบการที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการติดต้ัง 
ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขาย 2,411 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้จาก

การขายที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 91เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 ปี 2555 เนื่องจากราคา
ทองแดงลดลงส่งผลทําให้ราคาขายลดลงในขณะที่ต้นทุนสินค้าไม่ได้ปรับลดลงตามเนื่องจากบริษัทบันทึกต้นทุนตามวิธีเข้า
ก่อน-ออกก่อนนอกจากน้ีบริษัทไม่มีส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทปี 2556 ทําให้ส่วนลดรับมีจํานวนลดลง
จาก 59 ล้านบาทปี 2555 เหลือ 15 ล้านบาทปี 2556 อีกท้ังบริษัทมีการต้ังสํารองเพื่อปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจํานวน 26 ล้านบาทปี 2556 

ปี 2557  บริษัทมีต้นทุนขาย 2,700 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้
จากการขายที่สูงขึ้น  โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  และบริษัทมีการต้ัง
สํารองเพื่อปรับลดราคาทุนของสินค้าเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจํานวน 26 ล้านบาท ในปี 2557 

ต้นทุนการให้บริการเป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการติดต้ังงานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกันไฟลาม และ
อื่นๆ โดยในปี 2556 -2557 ต้นทุนบริการติดต้ังมีจํานวน  332 ล้านบาท และ 695 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 66 และร้อยละ 69 ของรายได้จากการบริการติดต้ัง ตามลําดับ  ทั้งนี้ ต้นทุนบริการติดต้ังประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักๆ 
ได้แก่ ค่าแรง และค่าสินค้าที่ใช้ในการติดต้ัง เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ต่างๆ ของงานโทรคมนาคม อุปกรณ์ต่างๆ ของงาน
ป้องกันไฟลาม อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดต้ังระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ

ขายเป็นหลัก โดยในปี 2556 – 2557 มีจํานวน 74 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
2 – 3 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 25556- 2557 มีจํานวน 186 ล้านบาท และ 223 ล้านบาท ตามลําดับหรือคิดเป็นร้อยละ 6 
ของรายได้ รวม  ตามลํา ดับ  ซึ่ งประกอบด้วยค่าใช้ จ่ าย เ ก่ียว กับพนักงาน เป็นห ลัก  ซึ่ ง คิด เ ป็น สัด ส่วนร้ อยละ  
53 – 64 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สําคัญอื่นๆ ประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะและ
อุปกรณ์สํานักงาน ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน และค่าเช่าสํานักงานและโกดัง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน โดยในปี 2556 - 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินจํานวน  21 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลําดับ  ปี 2556 บริษัทได้มีการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 
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118 ล้านบาทเพื่อใช้ซื้อที่ดินสําหรับใช้ก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็น
จํานวน 21 ล้านบาทซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2555 ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงมาก สาเหตุมาจากการชําระคืนเงินกู้ระยะ
ยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินรวม 31 ล้านบาทอีกท้ังไม่มีการใช้วงเงินกู้ระยะส้ัน 

กําไรสุทธิ 
บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2556-2557 จํานวน 110 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3 

และร้อยละ 6 ตามลําดับ 
ปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี 137 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 27 ล้านบาทแบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลระหว่างกาล 24 ล้านบาทและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราว 4 ล้านบาทโดยคิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่จ่ายจริงร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษีซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ (530) พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กําหนดลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 - 2557 เหลือร้อยละ 20 ต่อปีจากอัตราปกติร้อยละ 30 

ปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี 299 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 64 ล้านบาท แบ่งเป็นภาษีเงินได้
นิติบุคคลระหว่างกาล 54 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว 9 ล้านบาทโดยจัดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่จ่ายจริงร้อยละ 21 ของกําไรก่อนภาษี  ซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราที่
กําหนดไม่มากเนื่องจากการปรับปรุงรายการทางภาษ ี
 
วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 2,060 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.18 
เม่ือเทียบกับณส้ินปี 2555 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจํานวนลดลง 319 ล้านบาทในขณะท่ีสินค้าคงเหลือมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาทและท่ีดินอาคารและอุปกรณ์มีจํานวนเพิ่มขึ้น 159 ล้านบาทเนื่องจากมีการซ้ือที่ดินเพิ่มขึ้น 13-2-74 ไร่เพื่อ
ใช้ก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่เป็นสําคัญ 

 สําหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 2,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  552 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.79 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 2556 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นมีจํานวนเพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมีจํานวนเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาทตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง 18 ล้านบาท และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจํานวนเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาทเนื่องจากมีการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ และมีการซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานสําหรับใช้ในคลัง 
สินค้าแห่งใหม่ 
 หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2557 มีจํานวน 1,032 ล้านบาท และ 1,411 ล้านบาท ตามลําดับ 
โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะส้ัน ซึ่งคิดรวมเป็นร้อยละ 88ของหน้ีสินทั้งหมด หนี้สิน
รวมของบริษัทณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1,032 ล้านบาทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 917 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
89 ของหน้ีสินรวมโดยหนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญคือเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 769 ล้านบาทต้นทุนที่ยังไม่เรียกชําระ
จํานวน114 ล้านบาทและส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีจํานวน 24 ล้านบาทและบริษัทมีหนี้สินไม่
หมุนเวียน 114 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11 ของหนี้สินรวมโดยหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สําคัญคือเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีจํานวน 103 ล้านบาทสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจํานวน 11 
ล้านบาทและหน้ีสินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีจํานวน 10 ล้านบาท 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 407 ล้านบาทในปี 2555 เป็น  1,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
621 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจํานวน 200 
ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาททําให้ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 350 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) ทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอีก
จํานวน 485 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,202 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 174 ล้านบาท ซึ่งมา
จากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจํานวน 39 ล้านบาท กําไรสุทธิประจําปี 235 
ล้านบาท ในระหว่างปีมีการจ่ายปันผล 98 ล้านบาท 

 
สภาพคล่อง 

ปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 213 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นลดลง 327 ล้านบาทและมีกําไรก่อนภาษี 137 ล้านบาทในขณะท่ีมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง214 ล้านบาทและสินค้า
คงเหลือลดลง 39 ล้านบาทและบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุน 203 ล้านบาทโดยใช้ซื้อที่ดินลงทุนถมท่ีดินและซื้อ
สินทรัพย์อื่นๆรวม 173 ล้านบาททั้งนี้บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน  145 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพื่อใช้ซื้อที่ดิน 118 ล้านบาทและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 429 ล้าน
บาทและมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 631 ล้านบาทอย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มี
การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสําหรับผลประกอบการในปี 2555 และจากกําไรสะสมเป็นจํานวนรวม 154 ล้านบาท
ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาทและมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณส้ินปี 
2556 จํานวน 216 ล้านบาท 

ปี 2557 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 335 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 268 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 299 ล้านบาท ในขณะที่มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 370  ล้านบาท 
สินค้าคงเหลือลดลง 21 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุน 52 ล้านบาท โดยใช้ในการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานใหม่และซ้ือสินทรัพย์อื่นๆ รวม 72 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา
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5.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

-ไม่มี- 
6. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 
 - ไม่มี - 
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7. ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งทางตรง

หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 - ไม่มี – 
8. สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

1) สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 
คู่สัญญา :  บริษัทเอส.เอส. รัตตันจํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ”ผู้เช่า”)  
วันที่ในสัญญา :  วันที่ 1 มกราคม 2554 
ทรัพย์สินที่เช่า :  เช่าอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคารประกอบด้วยอาคารสํานักงาน 6 ช้ันต้ังอยู่เลขที่ 475 หมู่ที่ 9 ถนน

บอนด์สตรีทตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและอาคารสํานักงาน 7 ช้ันต้ังอยู่เลขที่ 477 หมู่ที ่
9 ถนนบอนด์สตรีทตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้เป็นที่ต้ังสํานักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

อัตราค่าเช่า :  ค่าเช่าจํานวน 142,800 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาของสัญญา :  3 ปีนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
เงื่อนไขของสัญญา :  เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาเช่าของสัญญาฉบับนี้ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าอาคารสํานักงานดังกล่าว

ต่อไปอีกมีกําหนดเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าโดยคิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 
142,800 บาทหรือถ้ามีการเพิ่มค่าเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่าก่อนและอัตราการเพ่ิมค่าเช่าต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม 
หากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายอาคารสํานักงานที่ผู้เช่าเช่าอยู่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
ฉบับนี้แล้วผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนโดยผู้เช่าจะไม่ขอใช้สิทธิที่จะเช่า
อาคารสํานักงานต่อไปกับผู้ให้เช่าเดิมแต่ผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิผู้เช่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะซ้ืออาคารสํานักงาน
ดังกล่าวเป็นบุคคลแรกหากผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อยังไม่ครบกําหนดตามสัญญาผู้เช่าจะต้องบอก
เลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยงัผู้ให้เช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ผู้เช่าตกลงชําระค่ามัดจําจํานวน 285,600 บาทให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นค่าประกันการเช่าโดยผู้ให้เช่าจะต้อง
คืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่านี้สิ้นสุดลง 

 
 
 
 
 
 
 
2) สัญญาเช่าคลังสินค้า 

ก) สัญญาเช่าคลังสินค้าที่รามคําแหง 
คู่สัญญา : 

: 
บริษัทศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์สจํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท 
บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ”ผู้เช่า”) 

วันที่ในสัญญา : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
ทรัพย์สินที่เช่า : ทรัพย์สินที่เช่าได้แก่

1) อาคาร 2 ช้ันเลขที่ 142 รามคําแหง 40 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 และอาคารโรงงาน/
โกดังและเรือนพักคนงานเนื้อที่ประมาณ 742 ตารางวา 
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2) สัญญาเช่าคลังสินค้า 

ก) สัญญาเช่าคลังสินค้าที่รามคําแหง 
คู่สัญญา : 
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2) ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้พร้อมโทรศัพท์ 1 เคร่ืองกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคาร 
 

อัตราค่าเช่า : อัตราค่าเช่าแบ่งเป็น
1) อาคาร 2 ช้ันอาคารโรงงาน/โกดังและเรือนพักคนงานในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท 
2) ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมโทรศัพท์กับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคารในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปีนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 
เงื่อนไขของสัญญา : ผู้เช่าตกลงชําระเงินล่วงหน้าเป็นค่าประกันความเสียหายต่างๆของทรัพย์สินที่เช่าเป็นจํานวนเงิน 330,000 

บาทโดยผู้เช่าจะได้เงินดังกล่าวคืนเมื่อครบอายุการเช่า 
ผู้เช่าตกลงทําประกันอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งประกันทรัพย์สนิให้กับ
สถานที่เช่าเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาทโดยให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ 
ก่อนสัญญาเช่านี้จะครบกําหนดหากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อให้ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วันก่อนสัญญาเช่านี้จะครบกําหนดโดยผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับค่าเช่าตามสภาพตลาดได้ 

ข) สัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้าที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
คู่สัญญา : 

: 
นางพรพิมลเลิศเดชเดชา (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท 
บริษัทคอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซิสเต็มส์โซลูช่ันจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”) 

วันที่ในสัญญา : วันที่ 20 มกราคม 2555 
ทรัพย์สินที่เช่า : โกดังเก็บสินค้าเลขที่ 8/33 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ตําบลบ้านใหม่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื้อที่ 2 ไร่

เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า 
อัตราค่าเช่า : 130,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปีนับต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2555 ถึง 20 มกราคม 2558 
เงื่อนไขของสัญญา : ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปีนับแต่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยผู้ให้เช่า

สามารถคิดค่าเช่าเพิ่มข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าเช่าเดิมโดยผู้เช่าต้องทําหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบว่าประสงค์จะขอเช่าต่อภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันก่อนสัญญาฉบับ
นี้จะสิ้นสุดลงทั้งนีผู้้เช่าได้ยินยอมชําระเงินจํานวน 421,052.63 บาทให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเป็นค่าตอบแทน
ล่วงหน้าสําหรับสิทธิในการเช่าต่ออีก 3 ปี 
ผู้เช่าตกลงมอบเงินค่าประกันสัญญาเช่าจํานวน 636,000 บาทให้แก่ผู้ให้เช่าโดยผู้เช่าจะได้รับเงินดังกล่าว
คืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง 

ค) สัญญาเช่าที่เก็บสินค้าที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
คู่สัญญา : 

: 
นางพิมลพรเดชกําแหง (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท 
บริษัทซี.เอส.เอส.เคเบ้ิลแอนด์แอคเซสซอรี่ส์จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”) 

วันที่ในสัญญา : วันที่ 1 มกราคม 2556 
ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินว่างเปล่าโฉนดเลขที่ 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ตําบลบ้านใหม่อําเภอปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุรีเนื้อที่รวมประมาณ 600 ตารางวาเพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้า 
อัตราค่าเช่า : 18,000 บาทต่อเดือนโดยผู้เช่าตกลงยินยอมชําระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้เช่ารวมทั้งหมด 36 เดือนรวม

เป็นจํานวนเงิน 648,000 บาทณวันที่ทําสัญญาเช่าฉบับนี้ 
ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปีนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

เงื่อนไขของสัญญา : ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปีนับแต่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยคิดค่าเช่าใน
อัตราเดิมหากผู้ให้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 648,000 
บาท 

 



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน)54
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9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้น NWC มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนที่เหลือยังคงเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจต่อไป 
 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 

 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 




