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ตลอดปี 2562 ที�ผ่านมา บริษัทดําเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ซึ�งถือเป็ นอีกปี แห่งความท้าทาย
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที�ตอ้ งเผชิญกับความเสี�ยงในการบริหารจัดการกับปั จจัยภายนอกที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบ
จากราคานํา� มันที�ผนั ผวน ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตัว และภาวการณ์แข่งขันที�ไร้พรมแดนจะเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อ
ชีวติ เพิม� ขึน� สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมปี 2562 ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมทัง� สิน� 3,841 ล้านบาท ส่วนกําไรสุทธิเท่ากับ
86 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุทธิตอ่ หุน้ เท่ากับ 0.07 บาท ถึงจะเป็ นผลลัพธ์ท�ไี ม่สดู่ นี กั ก็ตาม แต่ในสภาวะการแข่งขันที�รุนแรงเช่นนี � บริษัทไม่หยุด
ทีจ� ะพัฒนา โดยบริษทั ได้มกี ารปรับเปลีย� นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพือ� รองรับกับการขยายธุรกิจ และเทคโนโลยีทเ�ี ปลีย� นแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากการรักษาฐานการดําเนินธุรกิจเดิมที�มีอยู่ ยังได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศ โดยบริษัทเชื�อมั�นว่าธุรกิจด้าน
พลังงานทดแทน เป็ นธุรกิจที�มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ให้กบั บริษัท
อย่างยั�งยืนต่อไปในอนาคต
รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ
บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั� แต่ปี 2556 ด้วยความมุง่ มั�นที�จะเป็ นองค์กรชัน� นําที�มกี ารบริหารงานอย่างมืออาชีพ
มีการกํากับดูแลกิจการที�ดี มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายนีม� าตลอด จนทําให้ในปี นีบ� ริษัทได้รบั รางวัลที�
ควรแก่การภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี �
1. ได้รบั รางวัล 5 ดาว (
) โดยได้รบั การ จัดอันดับจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําปี 2562 ให้อยูใ่ นกลุม่ ดีเลิศ (Excellent) โดยได้คะแนน 90% และได้รบั รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียน
ที�มีมลู ค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
2. ได้รบั รางวัล 5 ดาว (
) ในการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนประจําปี 2562
บริษัทได้รบั การจัดอันดับ ให้อยูใ่ นกลุม่ ดีเลิศ (Excellent) โดยได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ และผูม้ อี ปุ การคุณในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน
ที�มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้ทกุ ท่านเชื�อมั�นว่าคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบตั ิหน้าที�
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ เพื�อให้บริษทั มีการเติบโตอย่างมั�นคง
และยั�งยืนต่อไป

(นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
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รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
โดยมีอานาจหน้าที่และความรับ ผิดชอบที่ สาคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงิ นที่ถูกต้องและเชื่ อ ถื อ ได้
การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อย
ซึ่ง อาจจะเสนอแต่ง ตั้งผู้สอบบัญ ชี ร ายเดิม หรือ เลิก จ้า งผู้สอบบัญ ชี ร ายเดิ ม ก็ ได้ พิ จ ารณารายการได้ม าและจ าหน่ายไป
ซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ รวมทั้ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการ ที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
การสอบทานและให้ความเห็น ต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของผูต้ รวจสอบภายใน
ตลอดจน การให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเหมาะสม สาหรับรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นรายไตรมาสและงวดประจาปี 2562 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้อง
เชื่อถือได้และเป็ นงบการเงินที่จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมแล้ว
2. ได้พิ จ ารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสาหรับ ปี 2562 ให้ค รอบคลุม ถึ ง ความเสี่ย งที่ ส าคัญ
และความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายในของบริษั ท และบริษัท ย่อ ย โดยได้แ นะน าให้ฝ่ายบริห ารปรับปรุ ง
แก้ไขระบบงาน และข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ในปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือก
แต่งตัง้ บริษัท ริสก์เลส โซลูช่ นั จากัด (“ผูต้ รวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็ นบริษัทอิสระจากภายนอกทาหน้าที่ตรวจสอบ
และติ ด ตามระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ริ ส ก์เ ลส โซลูช่ ัน จ ากัด ได้ม อบหมายให้น ายศรรณ
ทองประเสริฐ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน
เหมาะสมเพี ยงพอในการปฏิ บัติห น้าที่ดังกล่าว อย่า งไรก็ ตามบริษัท ยังได้จัด ตัง้ สานักงานผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยมอบหมายให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็ นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการทา
หน้าที่ประสานงานกับบริษัทผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่ บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้าง และรายงานผล
การปฏิ บัติ ง านและข้อ เสนอแนะให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรับ ทราบเพื่ อ น าเสนอแก่ ค ณะกรรมการบริษั ท
เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระ
3. ได้สอบทานและให้ความสาคัญกับ การบริห ารงานตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
กัน สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
4. ได้สอบทานการทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทัง้ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในปี 2562 แล้วเห็นว่าเป็ นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ
ธุรกิจโดยทั่วไป
5. ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี
2562โดยได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมิ น และกาหนดแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มี ประสิท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล
6. ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชี ที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุมัติ ต่อ ที่ ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 โดยเสนอให้แ ต่ง ตั้ง นางสาวกรองแก้ว
ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นผูส้ อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2562 สาหรับบริษัท จานวน 1,950,000 บาท เพิ่มขึน้ 100,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทย่อย
จานวน 955,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,905,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 100,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.6 ซึง่ เห็นว่าเป็ นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถกู จากัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลโดยไม่จากัด
อีกทัง้ ยังเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในรอบปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ สี่ท่านเป็ นกรรมการอิสระทัง้ หมด และได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของการเข้า
ร่ว มประชุม ในปี 2562 และได้ร ายงานการปฏิ บัติ ง านให้ค ณะกรรมการบริษั ท รับ ทราบเป็ น ประจ าทุก ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องและปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน ด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บกพร่องและหรือผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด

รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดขึน้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้แก่ กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์
การพิจารณาสรรหากรรมการ คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่ าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ พิจารณา ทบทวน นาเสนอ และติดตามให้ระบบงานต่าง ๆภายในองค์กรสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ และรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษั ท และรายงานต่อ ผู้ถื อ หุ้น ในรายงานประจ าปี แ ละแบบแสดงรายการข้อ มูลประจ าปี ด ้ว ยในปี 2562
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี ้
1. รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ
2. คุณฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ
3. คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจานวน 1 ครัง้ ซึ่งมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน โดยพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
1. ด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล พิ จ ารณาสรรหาบุค คลจากหลากหลายอาชี พ
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการ กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น ตลอดจนข้อบังคับ
บริษัท และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนีย้ งั ได้พิ จารณารายชื่อและคุณสมบัติผเู้ หมาะสม
ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสร้างกรรมการที่ตอ้ ง
มีความรู ห้ ลากหลายด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น อีกทัง้ ยังต้องสามารถอุทิศเวลา
ให้กบั บริษัทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือก
เป็ นคณะกรรมการบริ ษั ท มายั ง บริ ษั ท โดยเปิ ดโอกาสให้ เ สนอรายชื่ อ ในช่ ว งเดื อ น ตุ ล าคม – มกราคม
โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ดาเนินการดังนี ้
1.1.1. สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ ต ้อ งออกจากต าแหน่ง ตามวาระ โดยคณะกรรมการได้ด าเนิ น การ
ตามกระบวนการสรรหา และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มี
ความเหมาะสม ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทต่อไป
1.1.2 สรรหากรรมการทดแทนต าแหน่ ง กรรมการที่ ว่ า งลง เพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
โดยกรรมการได้ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา และนาเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษัทต่อไป
1.2 การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยใช้แนวปฏิบตั ิในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่า ตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคานึงถึง
ผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1.3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกาหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ กรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มี ก าร
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่ างปี ที่ผ่านมาเพื่อ
แก้ไขปั ญหาร่วมกันและนาไปสูก่ ารปรับปรุ ง พัฒนา รวมทัง้ ยังเพิ่มประสิทธิผลการกากับดูแลกิจการ โดยมีหลักการ
และหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
2 ด้านบรรษัทภิบาล
2.1 ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล มี ห น้า ที่ ติ ด ตามและดูแ ลให้พ นัก งาน ผู้บ ริห าร
และกรรมการปฏิ บัติ ต ามคู่มื อ จริย ธรรมและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ พัฒ นาสู่วัฒ นธรรมองค์ก ร ทั้ง นี ไ้ ด้สื่อ สาร
ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการรับทราบโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทัง้ สื่อสารลงใน
เว็บไซต์บริษัท
3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2562 ที่บริษัท ได้รบั รางวัลจากการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
 ได้รบั รางวัล 5 ดาว (
) จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2562
โดยได้ร ับ คะแนน 90% ซึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ม ดี เ ลิ ศ (Excellent) และได้ร ับ รางวัล ระดับ Top Quartile ในกลุ่ม ตลาดที่ มี
มูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 ได้รบั รางวัล5 ดาว (
) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนประจา
ปี 2562 โดยได้รบั คะแนน 100% ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ดีเลิศ (Excellent)
4. แนวทางการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการในปี 2563
 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุ งแก้ไขหลักการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็ นไปตามคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดี
 เผยแพร่การกากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็ นที่เข้าใจของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับและให้มี
ผลในกทางปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมาสามารถทาตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยังคงมุง่ มั่น ที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้โปร่งใส ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อมุง่ สู่ การเป็ นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

(รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักและให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรองรับ
กับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดาเนินงานเพื่อบริหาร
จัดการและลดความเสี่ยง ตลอดจนควบคุมกากับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระจ านวน 1 ท่ า น และกรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร
จานวน 4 ท่าน โดยในรอบปี 2562 ได้มีจัดให้มีการประชุมจานวน 1 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม
ครบทุกท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมในปี 2562 เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆดังนี ้
1. ทบทวนความเสีย่ งทุกระดับ ให้ครอบคลุมตามกลยุทธ์ การดาเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยความเสีย่ งด้านธุรกิจ
ของบริษัท ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการต่อต้านทุจริต และความเสีย่ งด้านอื่น ๆ
2. พิ จ ารณาก าหนดแผนการบริ ห ารความเสี่ย ง และแนวทางในการควบคุม ความเสี่ ย ง เพื่ อบริ ห ารความเสี่ย ง
ให้อยูใ่ นระดับที่ บริษัทยอมรับได้ รวมทัง้ กาหนดแผนรองรับ ป้องกันเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งขึน้ ในอนาคต
3. ติดตาม และ ทบทวนการดาเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิ ภาพ
โดยมอบหมายให้ห น่ว ยงานตรวจสอบภายในท าการติ ด ตามและสอบทานการจัด การความเสี่ย งของบริ ษั ท
และบริษัทย่อยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ตงั้ ไว้
4. ขยายขอบเขตการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งลงไปยัง บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ สร้า งความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ นัก ลงทุน
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบตั ิตามหลักสากล
ที่สอดคล้องกัน อีกทัง้ ยังเป็ นการลดทอนความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
5. จัดทาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปั ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี ที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปั ญหา
ร่ว มกัน และน าไปสู่ก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให้เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

(นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 สภำวะเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยยัง คงชะลอตัว และต้อ งเผชิ ญ กับ ปั จ จัย เสี่ย งต่ำ ง ๆ ทั้ง ภำยใน
และภำยนอกประเทศที่ยงั คงเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงจำเป็ นต้องเร่งเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบั องค์กร
ในทุก ๆ ด้ำ นเพื่ อ ให้สำมำรถด ำเนิ น ธุ รกิ จได้อย่ำงต่อ เนื่ องและพร้อมก้ำวสู่กำรต่อยอดกำรขยำยธุ ร กิ จเพื่อ ควำมเติบโต
อย่ำ งยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริห ำรได้ทำหน้ำ ที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ในกำรพิ จำรณำตร วจสอบและกลั่นกรอง
เรือ่ ง ต่ำง ๆที่สำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำตัดสินใจ
โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 12 ครัง้ เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้
รำยงำนผลกำรประชุมพร้อมแนวทำงให้กำรแก้ไขปั ญหำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
1. ก ำหนดแผนและกลยุท ธ์ท ำงธุร กิ จของบริษัท ฯ รวมถึ ง พิ จ ำรณำกำหนดกลยุท ธ์และแผนกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแต่ละสำยธุรกิจ และได้มีกำรถ่ำยทอดแผนงำนดังกล่ำวไปสูผ่ บู้ ริหำร
และพนัก งำนทุก ระดับ ในองค์ก รให้ไ ด้ท รำบ เพื่ อ น ำไปปฏิ บัติ ใ ห้ สอดคล้อ งและเป็ น ไปตำมเป้ำ หมำย
ที่ได้กำหนดไว้
2. ตรวจสอบและติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย พิ จ ำรณำตรวจสอบ ติ ด ตำม
ผลกำรดำเนินงำนของทุกสำยธุรกิจเป็ นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
3. พิ จ ำรณำให้ค วำมเห็ น ชอบและอนุ มัติ ก ำรเข้ำ ลงทุ น และกำรเข้ำ ร่ ว มประมู ล งำนในโครงกำรต่ ำ ง ๆ
โดยคณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ให้ควำมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิกำรเข้ำลงทุน และ/หรือ
กำรเข้ำร่วมประมูลในโครงกำรใหม่ ๆ ตลอดจนเข้ำดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ท
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
4. ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ค วำมเสี่ ย งที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ และมี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคุม ควำมเสี่ย ง
และกำหนดแผนงำนให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
5. กำหนดนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน พิจำรณำนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทน
และโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
6. จัดทำประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นกำรทบทวนผลงำน ประเด็น ปั ญหำ
และอุปสรรคต่ำง ๆในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรบริหำร ระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำเพื่อแก้ไขปั ญหำ
ร่วมกัน และนำไปสูก่ ำรปรับปรุ งและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยไว้
คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมันที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต และรอบคอบ ที่ม่งุ เน้น
ถึ ง ควำมโปร่ง ใสและตรวจสอบได้ใ นกำรด ำเนิ น งำน อี ก ทั้ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรยัง พร้อ มที่ จ ะพัฒ นำธุ ร กิ จ อย่ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

นำยสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดขึน้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้แก่ กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
รวมทัง้ การเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ และรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ดว้ ย โดยในรอบปี 2562 ได้มีจัดให้มี
การประชุมจานวน 5 ครัง้ เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆดังนี ้
1. กาหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในเรือ่ งของการลงทุน เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับนาไปปฏิบตั ิ
2. ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในเรือ่ งของการลงทุน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
ที่วางไว้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิ จในด้านของการลงทุน ควบคุม
ความเสีย่ ง และกาหนดแผนงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
4. จัดทาประเมินตนเองของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปั ญหาและ
อุป สรรคต่า ง ๆในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ร ะหว่า งปี ที่ ผ่า นมาเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาร่ว มกัน
และน าไปสู่ก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ใ ห้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีความมุง่ มันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต และรอบคอบ ที่ม่งุ เน้น
ถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดาเนินงาน อีกทัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ยังพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิ จอย่า งเต็ ม
ความสามารถ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
วิสยั ทัศน์

" เป็ นบริษัทชั�นนําในการดําเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื�อสาร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพลังงานทดแทน และการจัดจําหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบด้วยการบริหารจัดการทีด� มี คี ุณภาพ "

พันธกิจ

- ดําเนินการจัดจําหน่ายและส่งสินค้าทางด้านวิศวกรรมด้วยราคาที�เหมาะสมและบริการ ที�ได้มาตรฐาระดับดีเยี�ยม
เพื�อความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกค้าของบริษัท
- ดําเนินการติดตัง� ระบบโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที�ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล
- ดําเนินการประมูลงานและติดตัง� ระบบงานด้านวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสําเร็จ
เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีท�ีทนั สมัยระดับสากล
- ดําเนินงานธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ
เพื�อให้เป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ท�ีสาํ คัญของประเทศไทย

วัฒนธรรม
องค์กร

T

Team

O C

Organization
Commitment

Coordination

S S

Service Mind

Self
Development

ทํางานเป็ นทีม
มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของ สื�อสารชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจในความต้องการ/ การขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้
ประสานงานร่วมกันกับผูอ้ �ืน องค์กรและให้ความสําคัญ มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าว ความคาดหวังของลูกค้า พัฒนาตนเอง ปรับปรุง
เพื�อมุง่ สูผ่ ลลัพธ์
กับการแก้ไขปั ญหา
และเจรจาต่อรอง
แสดงพฤติกรรมบริการ
ประยุกต์ความรู ้
ขององค์กร
ภายใต้พนั ธะสัญญาที�มี
ได้เหมาะสม เพื�อให้ลกู ค้า
ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเดียวกัน
พึงพอใจ และประทับใจ
ในการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
การดําเนิน
ธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที�จะรักษาความเป็ นผูน้ าํ ตลาดด้านการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที�มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานสูง รวมทัง� จําหน่ายสินค้าในลักษณะของศูนย์บริการครบวงจร(One-Stop Service) คือมีสนิ ค้าที�เกี�ยวข้องกับสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที�หลากหลายและครบถ้วนทุกหมวดหมูเ่ พื�อจําหน่ายให้แก่ลกู ค้า ทําให้ลกู ค้ามีความสะดวกและง่ายในการสั�งซือ�
และรับมอบสินค้า รวมทัง� มีเป้าหมายทีจ� ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือ� ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
บริษทั มีเป้าหมายในการสร้างและรักษาความเป็ นผูใ้ ห้บริการระดับชัน� นําของประเทศในงานด้านบริการรับออกแบบและติดตัง�
ระบบงานป้องกันไฟลามและระบบโทรคมนาคมโดยมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการให้บริการทีม� คี ณ
ุ ภาพทีไ� ด้มาตรฐาน
ตลอดจนการสร้างความมั�นใจให้แก่ลกู ค้าโดยการส่งมอบงานให้ได้ตรงตามคุณภาพทีต� อ้ งการและตามกําหนดเวลา ด้วยความมุง่ มั�นดังกล่าว
ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี
นอกจากนีบ� ริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับด้านการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็ นระบบจาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด (URS) อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุง่ มั�นพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
เพือ� ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด ดังนัน� ในปี ���� บริษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุงระบบคุณภาพให้มคี วามทันสมัยและเป็ นปัจจุบนั
โดยขยายขอบเขตการระบุค วามเสี� ย งและโอกาสที� มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบบริห ารคุณ ภาพขององค์ก ร รวมทั�ง การวางแผนและ
ควบคุมการเปลีย� นแปลงทีอ� าจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ด้วยความมุง่ มัน� ในการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาอย่างต่อเนื�อง ทําให้บริษัทสามารถยกระดับไปสู่การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS)
อีกทัง� บริษัทยังมีเป้าหมายขยายธุรกิจเพื�อให้ครอบคลุมงานทางด้านการติดตัง� ระบบสื�อสารอื�นๆ รวมถึงการขยายธุรกิจไปใน
อุตสาหกรรมที�เติบโตและเป็ นนโยบายของภาครัฐ เช่นระบบงานด้านวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีท�ีทนั สมัย
ระดับสากลและธุรกิจพลังงานเพื�อเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ท�ีสาํ คัญของประเทศไทย

14 รายงานประจําปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ง

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร /
ประธานบริหารความเสีย� ง / ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
อายุ
54 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 208,148,836 หุน้ (17.70% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2549
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 154/2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 27/2555
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ 15/2555
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยากร ตลาดทุน (วตท.) รุน่ 20

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2548 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
• ปี 2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง
• ปี 2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
• 25 ก.พ. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
• 25 ก.พ. 2562 – ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ
• ปี 2558 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย�ี
บจก.นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั�น (ประเทศไทย)

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั จํากัด (มหาชน) 15

ตําแหน่ง

รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548-ปั จจุบนั
• ปี 2555-ปั จจุบนั
• ปี 2555-ปั จจุบนั
• ปี 2561-ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี -

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการยุทธศาสตร์
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี –
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan University,UK
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548
ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการยุทธศาสตร์

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั

16 รายงานประจําปี 2562

ตําแหน่ง

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี�ยง /
กรรมการยุทธศาสตร์
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 12 กันยายน 2557 (รวมเวลา 5 ปี 3 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี –
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน่ 100/2551
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ 6/2551
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ 8/2548

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2557-ปั จจุบนั

• ปี 2561-ปั จจุบนั
• ปี 2556-ปั จจุบนั
• ปี 2562-ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี -

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.มอร์ รีเทิรน์
บมจ.ไอ ที ซิตี �

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั จํากัด (มหาชน) 17

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร์
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 1 มกราคม 2558 (รวมเวลา 5 ปี )
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี –
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุน่ 119/2552
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Director 2556
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• หลักสูตรพัฒนาผูน้ าํ นักบริหารระดับสูง 2540
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรมหาชน (PDI) รุน่ 6/2554
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุน่ 17
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน่ 1

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2558-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการยุทธศาสตร์
• ปี 2561-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
• ปี 2556-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ปี 2557-ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท
ประธานกรรมการ
• ปี 2556 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
บมจ.บางกอกชีท เม็ททัล
บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั�นแนล
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ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร์
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 23 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมเวลา 2 ปี 10 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 50,000 หุน้ (0.004% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Universite de Paris ประเทศฝรั�งเศส
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที� 198/2557
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที� 23/2559
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุน่ ที� 5/2561
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Design Thinking Deep for Executive Board 2562
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที� 52/2550
• การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ ที� 6/2556
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน่ ที� 1/2557
• วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที� 20/2558
• หลักสูตรการบริหารการท่องเที�ยว (TME) รุน่ 1/2560
• ผูน้ าํ ธุรกิจระดับโลก (GBL) รุน่ ที� 2/2560

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั จํากัด (มหาชน) 19

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2560-ปั จจุบนั
• ปี 2561-ปั จจุบนั
• ปี 2559-ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
กรรรมการยุทธศาสตร์
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
บมจ.พี ที จี เอ็นเนอยี
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.บี จิสติกส์
• 1 ก.ย.2561-ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 4 บริษัท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปี 2560-ปั จจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิ ลส์
• ปี 2560-ปั จจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปี 2561-ปั จจุบนั
ประธานคณะทํางานยุทธศาสตร์รฐั มนตรี กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
ประธานอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
และประเมินผลงานผูว้ า่ การการท่องเที�ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)
รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
บริหารและกลั�นกรองวาระการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติ
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การ
คณะกรรมการติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
งบลงทุนและเงินสํารองคณะอนุกรรมการ
กําหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงและ
กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี 2562-ปั จจุบนั
ควบคุมภายใน/คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการท่องเที�ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)
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ตําแหน่ง

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /
กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการผูจ้ ดั การสายงานโทรคมนาคม
อายุ
54 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 58,339,711 หุน้ (4.96% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2549
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 92/2554

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน � บริษัท
• ปี 2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการบริหาร
• ปี 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหารความเสี�ยง
• ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานโทรคมนาคม
• ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการยุทธศาสตร์
• ปี 2561 – ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2558 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บจก.นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั�น (ประเทศไทย)

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั จํากัด (มหาชน) 21

ตําแหน่ง

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /
กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
อายุ
53 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 30,058,756 หุน้ (2.56% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2549
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 92/2554
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารรุน่ ที� �� สถาบันพระปกเกล้า(ปศส.��)
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.��)

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548 – ปั จจุบนั
• ปี 2554 – ปั จจุบนั
• ปี 2555 – ปั จจุบนั
• ปี 2556 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ยง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์
กรรมการยุทธศาสตร์
• ปี 2561 – ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2540 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย�ี

22 รายงานประจําปี 2562

ตําแหน่ง

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย� ง / กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน – บัญชี
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 3,341,688 หุน้ (0.28% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 37/2548
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที� 12
• หลักสูตรเทคนิคการจัดทําและยื�นแบบ ข.1 ให้ถกู ต้องตามประกาศปปช.
จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุน่ 3/2559
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560
• หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี�ยวกับสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
และสัญญาเช่าที�มีผลต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการบริหาร
• ปี 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหารความเสี�ยง
• ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน – บัญชี
• ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการยุทธศาสตร์
• ปี 2561 – ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ
• ปี 2558 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย�ี
บจก.นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั�น (ประเทศไทย)

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั จํากัด (มหาชน) 23

ตําแหน่ง

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาสตร์ /
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ / เลขานุการบริษัท
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที�ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
• 8 สิงหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
• 1,502,928 หุน้ (0.13% ของทุนชําระแล้วและมีสทิ ธิออกเสียงทัง� หมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 37/2548
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548
ประวัตกิ ารอบรมอื�น ๆ
• หลักสูตร พืน� ฐานและกฎเกณฑ์ท�ีเกี�ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุน่ ที� 6/2554
• หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ 27/2551

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2548 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
• ปี 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ
• ปี 2556 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท
• ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการยุทธศาสตร์
• ปี 2561 – ปั จจุบนั
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
กรรมการ
• ปี 2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ
• ปี 2558 – ปั จจุบนั

ชื�อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช� นั
บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย�ี
บจก.นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั�น (ประเทศไทย)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ข้อ ก าหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและนาเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 โดยได้มี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กใช้น โยบายการบัญ ชี ที่ เ หมาะสม และถื อ ปฏิ บัติ
อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยผูส้ อบได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาบรรษั ทภิบาล รวมทัง้ จัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน เพื่ อ ให้มี ค วามมั่น ใจได้ว่ า มี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางบัญ ชี ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ทัน เวลา
และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้า ที่ กากับดูแล
งบการเงิ น ประเมิ น ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีป ระสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี นแี ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญแล้ว

(นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์)
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
รายการ
ผลการดาเนินงาน (พันบาท)
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้รวม
ต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยรวม
กำไร(ขำดทุน)ขัน้ ต้น
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท)
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สินค้ำคงเหลือ
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)สุทธิตอ่ หุน้ (ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท)
เงินปั นผลต่อหุน้
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุน้
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

4,439
4,462
4,201
261
204

4,530
4,566
4,338
228
170

3,792
3,841
3,720
121
85

3,606
1,889
1,717
446

3,442
1,745
1,697
431

3,631
1,988
1,643
629

0.17
0.18
1.46

0.14
0.12
1.44

0.07
0.02
1.41

15%
5%
12%
1.56
1.10

14%
4%
10%
1.45
1.03

14%
2%
5%
1.37
1.21
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอืน่
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ที่ตงั้ สาขาชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไชต์
เลขานุการบริษัท
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัทย่อย (1)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ที่ตงั้ สาขาชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้
ชื่อบริษัทย่อย (2)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้

: บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
: CSS
: จาหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ รวมทัง้ เป็ นผูใ้ ห้บริการติดตัง้ ระบบ
โทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลาม และอื่น ๆ
: 329 หมู่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
: 59 หมู่ 7 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
: 0107548000561
: 02-018-1111
: 02-018-1142
: www.cssthai.com
: นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ
โทร : 02-018-1111 / Email : secretary@cssthailand.com
: นางประภัสสร ลักษณ์วฒ
ุ วิ งศ์
โทร : 02018-1111 ต่อ 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com
: 588,036,884.50 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,176,073,769 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50บาท
: 587,869,544.50 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,175,739,089 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50บาท
: บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จากัด
: ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเป็ นหลัก
และเป็ นตัวแทนในการประสานงานซือ้ ขายสินค้าต่าง ๆ
: 329 หมู่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
: 59 หมู่ 7 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
: 0125540007891
: 02-018-1111
: 02-018-1142
: 150,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
: 150,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
: ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
: บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)จากัด
: ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้ เสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้บริการบารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey
: 10 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
: 0105549083701
: 02-539-6693
: 02-539-6795
: 10,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
: 10,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
: ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
บุคคลอ้ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลสำคัญอืน่
- ไม่มี -

: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9386 โทรสาร : 02-009-9476
: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ / นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน /นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90
: บริษัท ริสก์เลส โซลูช่นั จากัด
เลขที่ 43 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 086-379-8600
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 โดยมี
วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายและติดตัง้ วัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สาหรับ
อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสายไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตชัน้ นาระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปสาหรับใช้ในอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอปุ กรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลกู ค้าทัง้ หน่วยงานภาครั ฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนัน้ บริษัทยังได้ให้บริการ
ด้า นงานติ ด ตั้ง และบ ารุ ง รัก ษาระบบโทรคมนาคม ซึ่ง รวมถึ ง งานก่ อ สร้า งและติ ด ตั้ง ระบบส่ง สัญ ญาณโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่
ระบบโทรศัพท์พืน้ ฐาน และในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิ จติดตัง้ ระบบงานด้านวิศ วกรรมสื่อสาร
เทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทัง้ ธุรกิ จด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา
จะเห็นได้วา่ บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการขยายสูธ่ ุรกิจใหม่ๆเพื่อต่อยอดการดาเนินธุรกิจตลอดเวลา
ซึง่ ถือว่าเป็ นนโยบายและหัวใจหลักในการดาเนินงานของบริษัท

กลยุทธ์ในการดาเนินงาน

 แผนการขยายฐานลูกค้าประเภทซือ้ มาขายไปให้ครอบคลุมพืน้ ที่ขายและกลุม่ อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ ขยาย
ฐานลูกค้าในกลุม่ หน่วยงานราชการ
 เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถขยายฐานลูกค้าและรองรับความต้องการของกลุม่ ลูกค้า
ที่มีอยู่เดิมได้มากขึน้ รวมทัง้ จัดหาพืน้ ที่คลังสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ที่มีอยูเ่ ดิมและกลุม่ เป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ สามารถประหยัดต้นทุนในการขนส่ง
 มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจให้บริการติดตัง้ โดยเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมภายในประเทศ และสามารถปรับตัวได้ทนั กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนีบ้ ริษัท
ยังมีเป้าหมายที่ขยายกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับงานด้านโทรคมนาคมพร้อมกับธุรกิ จตัวแทนจาหน่าย เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้มในการเติบโตสูง เช่น สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่าเป็ นต้น
 สร้า งและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการให้ค วามสาคัญกับการให้บริการทั้งก่อ นและหลังการขาย
ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ลกู ค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุก ๆระดับ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และลดการพึ่งพิง
บุคลากรหลัก โดยในแต่ละปี บริษัทจะมีงบประมาณสาหรับการส่งบุคลากรเข้าฝึ กอบรมมาโดยตลอด
 ขยายธุรกิ จให้หลากหลายเพื่อตอบสนองกับการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวเช่นการลงทุนในธุรกิจ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทนตามนโยบายภาครัฐ
 ขยายธุ ร กิ จ และการลงทุน ในประเทศเพื่ อ นบ้า น เช่ น ประเทศพม่า และกลุ่ม ประเทศ AEC เพื่ อ ลดการพึ่ง พิ ง
และผลกระทบจากการแข่งขันตลาดภายในประเทศ รวมทัง้ แสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคตที่ย่งั ยืน
ให้กบั บริษัท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
โครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จากัด (มหาชน)

บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่
99.99%

บจก. นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย)
70%

บจก.นา้ ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์
38%

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company
25% ของทุนทีเ่ รียกชาระ

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จากัด เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอรี่ส ์ จากัด ได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2540 โดยมีวตั ถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น
ที่เกี่ ยวข้องระบบงานไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตชั้นนาระดับ สากล อย่างไรก็ ตาม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ ได้โอนธุ รกิ จด้า นการ
เป็ น ตัว แทนจ าหน่ายผลิต ภัณ ฑ์สายไฟฟ้า และอุป กรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆไปรวมกับ บริษั ท ในปี 2555 บริษั ท มี น โยบาย
ให้ ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และเป็ นตัวแทนในการประสานงานซือ้ ขายสินค้าต่าง ๆ
โดยในการดาเนินงานต่าง ๆ จะใช้บคุ ลากรของบริษัทเป็ นหลัก
ปั จจุบนั บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอรีส่ ์ จากัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์
ยี่ จ ากัด ต่อ กระทรวงพาณิ ช ย์เ มื่ อ วัน ที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยมี สานัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่ที่ 329 ม.3 ต.บ้า นใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ซึง่ เป็ นที่ตงั้ เดียวกับสานักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 150 ล้านบาท นอกจากนี ้
ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ ยังมีสาขาจานวน 1 สาขา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 59 หมูท่ ี่ 7 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจ
ให้บริการติดตัง้ เสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey โดยกลุม่
ลูกค้าหลักได้แก่ ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS), บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (TRUE), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (DTAC), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย (TOT) เป็ นต้น ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 10 ล้านบาท โดยมีสานักงานใหญ่ ตงั้ อยู่ที่ เลขที่ 10
ซ.นาคนิวาส 47 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
บริษัท น้าซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด
บริษัท นา้ ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ จากัด เป็ นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตัง้ และจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิ จผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานนา้ โดยมีสานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ บ้านนา้ งอม เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) เป็ นบริ ษั ท นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ง และจดทะเบี ย นภายใต้
กฎหมายประเทศเวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ จงั หวัดฟูเยีย้ น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จานวน 2 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 99.216 เมกะวัตต์
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา





มีนาคม 2560



ตุลาคม 2560



เมษายน 2561



กันยายน 2561



พฤศจิกายน 2561

มกราคม 2562

บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สาหรับการบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างเป็ นระบบจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย)จากัด (URS)
มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2560 ได้มีมติเข้าลงทุนในบริษัท นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์
จ ากั ด โดยบริ ษั ท เข้า ท าการซื ้อ หุ้น เพิ่ ม ทุ น จ านวน 67,200 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้
หุน้ ละ 100,000 ลาวกับ คิดเป็ นจานวนร้อยละ 28 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ของบริษัท
นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนา้
รางวัลที่ได้รับปี 2560
 ได้รบั คะแนนประเมินคุณ ภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดยได้ร ับ
คะแนนร้อยละ 99 จากคะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
 ได้รบั คะแนนประเมินเกณฑ์คุณภาพการสารวจการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
จดทะเบียนไทย โดยอยูใ่ นระดับ 4 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด จานวน 33,600 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100,000 ลาวกีบ
เป็ นจานวนเงิน 3,360 ล้านลาวกีบ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 28 โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 13.5 ล้านบาท
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด จานวน 36,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุน้ ที่ออกและ
ชาระแล้วจากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายหนึ่ง โดยบริษัทฯได้จ่ายชาระค่าหุน้ บางส่วนเป็ นจานวน
เงินรวมประมาณ 14.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทาให้บริษัทฯมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ของบริษัท นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 38
มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2561 มีมติทาบันทึกข้อตกลง ลงทุนร่วม กับบริษัท
โซล่า เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จากัด ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ขนาดกาลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ ของ
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศเวียดนาม ที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดฟูเยีย้ น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยลงทุนซือ้ หุน้ สามัญจานวน 1,250,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็ นร้อยละ 35ของทุนที่เรียกชาระ
ในปี 2561 กับผูร้ ว่ มลงทุนคือบริษัทโซล่า เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
รางวัลที่ได้รับปี 2561
 ได้รบั คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 โดยได้รบั
คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
 ได้รบั คะแนนประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพการสารวจการกากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท
จดทะเบียนไทย โดยอยูใ่ นระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ได้ดาเนินการเรียกชาระ
ทุนจานวน 137,806 ล้านดองเวียดนาม จากเดิมทุนเรียกชาระแล้วจานวน 362,194
ล้านดองเวียดนาม คิดเป็ นทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 500,000 ล้าน
ดองเวียดนาม โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 1,378,065 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100,000 ดองเวียดนาม เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ท าให้สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯเปลี่ย นแปลงจากเดิ ม ร้อ ยละ 35 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 25

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2562



กรกฎาคม 2562



กันยายน 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จานวน 330,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100,000 ดองเวียดนาม คิดเป็ นจานวนเงิน 33,000 ล้านดองเวียดนาม
(เทียบเท่าประมาณ 45 ล้านบาท) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 25 โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
บริษัท นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด มีหนังสือแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 36,000
ล้านกีบ เป็ น 47,200 ล้านกีบ โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 112,000 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 100,000 กีบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมตั ิ ให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุ น ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จ านวน
375,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100,00 ดองเวียดนาม คิดเป็ นจานวนเงิน 37,500 ล้านดอง
เวี ย ดนาม เพื่ อ รัก ษาสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ร้อ ยละ 25 โดยบริษั ท ฯได้จ่ า ยช าระค่าหุน้
จานวน 32,955 ล้านดองเวียดนาม(เทียบเท่าประมาณ 45 ล้านบาท) โดยบริษัทฯได้
จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท นา้ ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จากัด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จ่าย
ชาระค่าหุน้ ล่วงหน้าแล้วเป็ นจานวน 16.6 ล้านบาท
รางวัลที่ได้รับปี 2562
 ได้รบั คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยได้รบั
คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
 ได้ร ับ คะแนนประเมิ น เกณฑ์คุณ ภาพการสารวจการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยอยูใ่ นระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ได้รบั กิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จาก
สถาบันไทยพัฒน์

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
-

ไม่มี -

31

32 รายงานประจาปี 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทผลิตภัณฑ์
สายไฟฟ้า
หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งแสงสว่าง
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบติดตัง้
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม
หม้อแปลงไฟฟ้า
อื่น ๆ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้จากการติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม
รายได้จากการติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลาม
รายได้จากการบริการติดตัง้ อืน่ ๆ
รวมรายได้ บริการติดตัง้
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2,288.04
431.56
114.63
373.49
40.62
13.90
8.27
3,270.51
1,114.71
35.31
18.45
1,168.47
23.51
4,462.49

51.27
9.67
2.57
8.37
0.91
0.31
0.19
73.29
24.98
0.79
0.41
26.18
0.53
100.00

2,584.37
131.85
84.15
325.41
32.19
19.79
34.38
3,212.14
986.91
37.60
293.47
1,317.98
35.52
4,565.64

56.60
2.89
1.84
7.13
0.71
0.43
0.75
70.35
21.62
0.82
6.43
28.87
0.78
100.00

2,427.54 63.21
20.99
0.55
86.52
2.25
494.06 12.86
29.58
0.77
6.22
0.16
21.33
0.56
3,086.24 80.36
343.13
8.94
39.71
1.03
322.69
8.40
705.53 18.37
48.90
1.27
3,840.67 100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ดาเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าประเภท
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการให้บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟ
ลาม รวมทัง้ ให้บริการงานด้านบารุ งรักษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานด้านอื่น ๆทัง้ นีล้ กั ษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธุรกิจเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ าย
บริษั ท ด าเนิน ธุร กิ จ เป็ น ตัวแทนจาหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุ
และอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผูผ้ ลิตตราสินค้าชัน้ นาระดับสากลต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า
Bticino และตราสินค้า 3M เป็ นต้น โดยบริษัทได้จดั หาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้วยการสั่งซือ้ สินค้าในประเทศผ่านผูผ้ ลิต
ภายในประเทศที่เป็ นบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ตงั้ ในประเทศไทย รวมทัง้ การสั่งซือ้ สินค้าชนิดพิเศษโดยการ
นาเข้าจากผูผ้ ลิตจากต่างประเทศ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนเป็ นหลัก ทัง้ ที่เป็ นผูร้ บั เหมา
ทั่วไป เจ้าของโครงการ และร้านค้าขายส่ง และปลีกที่ตงั้ อยู่ครอบคลุม พืน้ ที่ท่ วั ประเทศ โดยบริษัทมีทีมงานขาย
ทาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจาหน่ายต่าง ๆ และมีคลังสินค้า 3 แห่ง ทาให้สามารถ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษัทยังเล็งเห็น
ความสาคัญทางด้านความปลอดภัยในสินค้า จึงได้จัดทาประกันภัยผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิ ภาพสูงสุด ทัง้ นี ้ ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีรายได้
จากการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าคิดเป็ นประมาณร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์
ที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้จัด จ าหน่ า ย สามารถแบ่ ง เป็ น 5 ประเภทหลัก ได้แ ก่ สายไฟฟ้ า ท่ อ ร้อ ยสายไฟฟ้ า และอุป กรณ์
ประกอบการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลามและหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
(1.1)

ผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้ า

(1.2)

ท่อร้อยสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ติดตั้ง

สายไฟฟ้ า ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ได้ร ับ การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นตัว แทนจ าหน่ า ย
สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นการจาหน่ายตราสินค้า Phelps
Dodge ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย ทัง้ นี ้
สายไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่ายคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 และ 63
ของรายได้ร วมในปี 2561 และปี 2562โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลักตาม
ลักษณะการใช้งานได้แก่สายไฟฟ้าทั่วไปสาหรับใช้ในอาคารและโรงงาน
อุต สาหกรรม สายไฟฟ้า พิ เ ศษสาหรับ ใช้ใ นโรงงานอุต สาหกรรม และ
สายไฟฟ้าสาหรับงานระบบวิศวกรรมสือ่ สารโทรคมนาคม

ท่อร้อยสายไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ติดตั้ง ในการวางระบบเดิน สายไฟฟ้า
ท่อ ร้อ ยสายไฟฟ้า สามารถช่ ว ยป้อ งกัน ความเสีย หายที่ มี ต่อ สายไฟฟ้า
และจัดเรียงสายไฟฟ้าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปั จจุบนั บริษัทได้จาหน่าย
ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เป็ นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์
ข้อต่อต่าง ๆภายใต้ตราสินค้า Arrowpipe และท่อและข้อต่อพีวีซีขาวตรา
สินค้า ARR ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ULมาตรฐาน IEC และมาตรฐาน
มอก. 770–2553และ มอก.2133 – 2545 อีกทัง้ บริษัทยังได้จาหน่ายท่อโพ
ลีเอทิลนี TGG และTAP ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแส
ไฟฟ้ารั่วและทนทานต่อสภาพแวดล้อมจากการฝั งดินกกลบ นอกจากนัน้ บริษัทยังได้จาหน่ายอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตัง้ อื่น เช่น อุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อพีวีซี สีขาว เป็ นต้น ภายใต้ตรา ARR ทัง้ นี ้ สินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบการติดตัง้ ที่บริษัทได้จาหน่ายมีสดั ส่วนการจาหน่ายประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวมในปี 2561 และปี 2562
(1.3)

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ า

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ า บริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าตราสินค้า
บีทีชิโน (Bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ
โทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟรั่ว
เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Bticino ได้รบั การออกแบบมาอย่า ง
สวยงามและทันสมัย มีความปลอดภัยมีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพสากลจาก IEC
และ NEMA รวมทัง้ มอก.พร้อมกับ UNI EN 29000 – ISO 9000 ทัง้ นี ้
สินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่บริษัทได้จาหน่ายมีสดั ส่วนการ
จาหน่ายประมาณร้อยละ 7 และ 13 ของรายได้รวมในปี 2561 และปี 2562
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(1.4)

วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้ องกันไฟลาม

วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้ องกันไฟลาม บริษัทได้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จากัด (3M) ให้เป็ นตัวแทน
จาหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เพื่อใช้อุดช่องว่างตามท่อ
และผนัง ซึง่ ในกรณีที่เกิดอัคคีภยั วัสดุดงั กล่าวจะขยายตัวปิ ดช่องว่าง
เพื่อป้องกันไฟหรือควันพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณ
หนึง่ ทัง้ นี ้ วัสดุและอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟลามที่บริษัทจาหน่ายมีอยู่หลาย
รูปแบบด้วยกันซึง่ การเลือกใช้วสั ดุรูปแบบใดในการติดตัง้ นัน้ ขึน้ อยู่กบั
กับ ลัก ษณะความต้อ งการของลูก ค้า ทั้ง ในด้า นความสวยงาม และความคงทนในการใช้งาน โดยวัสดุดัง กล่าว
มี คุณ สมบัติ ใ นการป้อ งกัน ไฟลามได้ตั้ง แต่ป ระมาณ 30 นาที ถึ ง 4 ชั่ว โมง และได้ร ับ การรับ รองตามมาตรฐาน
Under Laboratories (UL) นอกจากนัน้ บริษัทยังได้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของตราสินค้า 3M เช่น อุปกรณ์
ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อสาหรับสายเคเบิล ฉนวนหุม้ สายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสาหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องจักรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรย์เพื่องานไฟฟ้า และเทปสาหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า
ซึ่งมีมากกว่า 30 ชนิด โดยเป็ นเทปที่ใช้เป็ นฉนวนไฟฟ้า เทปที่ใช้กันความชื น้ เทปที่ใช้ในบริเวณที่มีความร้อนสูง
จนถึงเทปที่ใช้พนั ท่อเหล็กเพื่อกันสนิม ทัง้ นี ้ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
มีสดั ส่วนการจาหน่ายประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ
(1.5)

หม้อแปลงไฟฟ้ า

หม้ อ แปลงไฟฟ้ า เป็ นสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในระบบจ าหน่ า ย
ไฟฟ้าแรงสูง โดยหมอแปลงไฟฟ้าทาหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
จากสายไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า เพื่อให้มี
แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใ ช้
ไฟฟ้า ทัง้ นีห้ ม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่ายมีสดั ส่วนการจาหน่าย
ประมาณร้อยละ 0.4 และ 0.2 ของรายได้รวมในปี 2561 และปี 2562
ตามลาดับ

2. ธุรกิจให้ บริการออกแบบและติดตัง้
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 29 และร้อยละ
18 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ธุรกิ จให้บริการออกแบบและติดตัง้ ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักคือ
(1) ธุ ร กิ จ การให้บ ริก ารออกแบบและติ ด ตั้ง ระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) (2) ระบบป้อ งกัน ไฟลาม
(Fire Protection System) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(2.1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทาให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิ จในการให้บริการติดตัง้ เสา
โทรคมนาคมตัง้ แต่ปี 2542 เป็ นต้นมา ปั จจุบันบริษัทสามารถให้บริการด้านออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ ระบบงาน
โทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วยระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบโทรศัพท์พืน้ ฐานอย่างครบวงจรด้ว ยทีมงานวิศวกร
มืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 21 ปี ทัง้ นี ้ ในการรับงานติดตัง้ เสาโทรคมนาคม บริษัทจะดาเนินการศึกษาและออกแบบงานเสา
โครงเหล็กในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วน รู ปแบบ ขนาดความสูงและนา้ หนักของเสา
โทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทัง้ การ
ออกแบบเพื่อรองรับการติดตัง้ อุปกรณ์สื่อสารในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูป้ ระกอบการ
ระบบต่าง ๆ ที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ระบบพาวเวอร์ ระบบทางเดินสายไฟฟ้า เป็ นต้น จากนัน้ บริษัทจะดาเนินการ
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเป็ นผูด้ าเนินการปรับปรุ งพืน้ ที่ก่อสร้าง วางเสาเข็มประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตัง้ อุปกรณ์สื่อสาร โดย
ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะทาหน้าที่ควบคุมงานการก่อสร้าง รวมทัง้ การเชื่อมต่อสัญญาณ และทดสอบคุณ ภาพงานให้เป็ นไป

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ให้บริการหลังการขาย
ด้วยการรับประกันคุณภาพของงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าในเรื่อง
คุณภาพงาน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็ นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็ นเจ้าของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ผูร้ บั เหมาหลักซึง่ รับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรือ่ งธุรกิจให้บริการ
ติดตัง้ เสาโทรคมนาคม) ทัง้ นี ้ ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้
ระบบงานโทรคมนาคม คิดเป็ นประมาณร้อยละ 22 และร้อยละ 9 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ลักษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตัง้ ดังนี ้
1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Supporting Tower
2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower
3. เสาโทรคมนาคมแบบ Stub Tower
4. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole
ผลงานทีส่ าคัญ
ที่ผ่านมา งานติดตัง้ เสาโทรคมนาคมของบริษัทเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากลูกค้า ทัง้ ทางด้านคุณภาพสินค้าที่ตรงตาม
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้และการจัดส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา โดยผลงานที่สาคัญย้อนหลัง 3 ปี งานติดตัง้ เสาโทรคมนาคมที่
สาคัญของบริษัทมีทงั้ งานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) และงานติดตัง้ อุปกรณ์เสริม (Upgrade) ได้ดงั นี ้
ชื่อโครงการ

ผูว้ ่าจ้าง

ดาเนินการโดย

ลักษณะการให้บริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาดาเนินการ

True Move
Year2016_900

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี

MHz&1800MHz

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

11.80

ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำสถำนีฐำน

8.10

ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

10.60

ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

85.30

ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

32.00

ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

132.20

ก.ค.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

8.60

ก.ค.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

2.20

ก.ค.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

4.00

ส.ค.2559-ธ.ค.2560

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

6.30

ก.ย.2559-ธ.ค.2560

(Bangkok)
True Move Year
2016_900 MHz&1800
MHz (East)
True Move Phase 4.6 &
11 for 900 MHz
(BKN&East)
True Move 900 MHz for
Village Site
(East Region)
True Move 900 MHz for
Village Site
(South Region)
DTN Year 2016 Project

LTE 2100 Phase 5
Densification
DTAC 2016 Expansion
(TE Installation)
True Move LTE2100
Phase 5 Densification
(New Site)
True Move Pracharath
School Project

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)

DTAC

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อริคสัน (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)
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LTE 2100 Phase 5
Densification

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

8.60

ก.ค.2559-ธ.ค.2560
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DTAC 2016 Expansion
(TE Installation)
ชื่อโครงการ
True
True Move
Move LTE2100
Year2016_900
Phase 5 Densification
ชื่อโครงการ
MHz&1800MHz
(New Site)
True Move Coverage &
(Bangkok)
True Moveproject
Pracharath
Capacity
True
Move
Year
SchoolSite)
Project
(New
2016_900
MHz&1800
(East&South)
DTN
Year 2019 Project
MHz (East)
DTN Year 2018
Project
(Expansion
Project)
True
Move
Phase
4.6 &
(Expansion
True
Move TEProject)
11
900 MHz
TrueforMove
TE
Installation
Year
(BKN&East)
InstallationMHz&1800
Year
2019_900

2016_900
MHz&1800
True
Move Coverage
900 MHz for&
MHz
Capacity
project
Village Site
True Move
(New
Site)
(East
Region)
Year2016_900
True Move 900 MHz for
MHz&1800MHz
Uso
Net Phase 2
Village Site
(Bangkok)
(South Region)

บริษัท อริคสัน (ประเทศ
ไทย)
ผูว้ ่าจจ้ำกั
างด

บริษัท
ดาเนินการโดย

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
2.20
ก.ค.2559-ธ.ค.2560
ลักษณะการให้บริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาดาเนินการ

ปอเรชั่น
บริบริษษัทัทหัทรู
วเว่คอร์
ย เทคโนโลยี
ผู
ว
้
า
่
จ้
า
ง
จำกัด (มหำชน)
(ประเทศไทย)
จำกัด

บริษษัทัท
ดาเนิบริ
นการโดย

งำนก่ออสร้
สร้ำำงสถำนี
งสถำนีฐฐำน
ำน
4.00
ส.ค.2559-ธ.ค.2560
11.80
ก.พ.2559-ธ.ค.2560
ลังำนก่
กษณะการให้
บริการ มูลค่าโครงการ(ล้
านบาท) ระยะเวลาด
าเนินการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
บริษจัทำกัทรูด (มหำชน)
คอร์ปอเรชั่น
บริษัทจำกั
หัวดเว่(มหำชน)
ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
DTAC
DTAC
บริ
ษ
ท
ั
ทรู
ปอเรชั่น
บริษัท อริคคอร์
สัน (ประเทศ

จำกั
ด (มหำชน)
ไทย)
จำกัด
บริษัท อริคสัน (ประเทศ

บริษัท
บริษัท
บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
งำนก่อสร้ำสถำนีฐำน

178.30
6.30
8.10

ม.ค.2561-ธ.ค.2561
ก.ย.2559-ธ.ค.2560
ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท
บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

73.70
665.30

ม.ค.2562-ธ.ค.2562
ม.ค.2561-ธ.ค.2561

บริษษัทัท
บริ

งำนก่TEอสร้
ำงสถำนีฐำน
Installation

10.60
3.20

ก.พ.2559-ธ.ค.2560
ม.ค.2562-ธ.ค.2562

ไทย) จำกัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน)

บริษัท

TE Installation

5.80

ม.ค.2561-ธ.ค.2561

บริษัท

งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน

129.10
85.30

ม.ค.2562-ธ.ค.2562
ก.พ.2559-ธ.ค.2560

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์
ำกัด่น
บริ(ประเทศไทย)
ษัท ทรู คอร์ปจอเรชั
เลส จำกัด
จำกัด (มหำชน)

บริษัท
บริษัท
บริษัท

งำนก่
อสร้อสร้
ำงสถำนี
งำนก่
ำงศูนย์ฐำน

4.90
22.80
32.00

ม.ค.2561-ธ.ค.2561
ม.ค.2562-ธ.ค.2562
ก.พ.2559-ธ.ค.2560

งำนก่
อสร้เน็ำตงสถำนี
อินเตอร์
โรงเรีฐยำน
น

(2.2)
ธุรกิ2016
จการให้
จัดหาและรับริบษเหมาติ
ดตั้งระบบป้
งกันฐไฟลาม
(Fire132.20
Protection System)
DTN Year
Project บริการออกแบบ
DTAC
ัท
งำนก่อสร้ำองสถำนี
ำน
ก.ค.2559-ธ.ค.2560
บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Stop) ให้แก่ลกู ค้าที่ซือ้ สินค้าป้องกันไฟ
ลามตราสินค้า 3M ที่บริษัทได้จาหน่าย โดยให้บริการติดตัง้ ตามช่องเปิ ดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
LTE 2100 Phase 5
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
ระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งผ่านผนังห้องหรือพืน้ ห้บริองในส
ที่พอสร้กั ำอาศั
ย ฐด้ำนวยวัสดุและอุ8.60
ปกรณ์ป้องกันก.ค.2559-ธ.ค.2560
ไฟลามซึ่งป้องกัน
ษัท านักงาน
งำนก่
งสถำนี
Densification
(ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควันไฟได้เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง พร้อมกับการรับประกันคุณภาพของงานเป็ น
ระยะเวลา
1 ปี เพื่อสร้าบริงความพึ
พอใจ และความเชื่อมั่นในคุณภาพงานให้กบั ลูกค้า ทั้ งนี ้ บริษัทมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มี
DTAC 2016 Expansion
ษัท อริคสันง(ประเทศ
บริษ้ ัทลิต เพื่อให้งำนก่
อสร้ำงสถำนี
ฐำน
2.20 องกันไฟและควั
ก.ค.2559-ธ.ค.2560
ประสบการณ์
และผ่
คาแนะน
าเรือ่ งการออกแบบระบบป้
นลามตาม
(TE Installation) มากกว่า 20 ปีไทย)
จำกัาดนการอบรมจากผูผ
มาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้ ให้คาปรึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน
True Move LTE2100
บริษ
ษัทัททรู
ปอเรชั่น บริการให้คาปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการ
นอกจากนัน้ บริ
ยังคอร์
สามารถให้
Phase 5 Densification
บริษัท
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
4.00
ส.ค.2559-ธ.ค.2560
จำกัดศ(มหำชน)
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิ
วกรรมตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ลกู ค้าแต่ละรายต้องการ (Special Projects) เช่น การ
(New Site)
ให้บริการจัดหาและติดตัง้ วัสดุดกั เก็บเสียง (Silencer) ให้แก่โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
True Move Pracharath
ไทย
(“รฟม.”) ในปี 2543บริษและโครงการติ
ัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ดตัง้ และบารุ งรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานในปี 2553 School Project
บริษัท
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
6.30
ก.ย.2559-ธ.ค.2560
2555 (“โครงการ Smart Way”)
ของสถาบันวิศวกรรมพลั
งงาน มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพั
ฒนาระบบไฟฟ้
า การไฟฟ้า
จำกัด (มหำชน)
(East&South)
ส่วนภูมิภาค เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตัง้ ระบบ
2018 Project ่น ๆ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 1 และ 1 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ป้DTN
องกัYear
นไฟลามและอื
DTAC
บริษัท
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
665.30
ม.ค.2561-ธ.ค.2561
(Expansion Project)

True Move
(2.3)
ธุรกิTEจการให้บริการติดตั้งอื่น
Installation Year
ษัท อริลคสังานในส่
น (ประเทศวนของงานราชการ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อ สาร ระบบการติดตัง้
บริษัท ได้เข้าบริประมู
บริษัท
TE Installation
5.80
ม.ค.2561-ธ.ค.2561
จำกัด ซึ่งเป็ นการต่อเนื่องจากสินค้าที่ทางบริษัทขาย และเป็ นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ของ
อุ2016_900
ปกรณ์ไMHz&1800
ฟฟ้าต่าง ๆ กับส่วไทย)
นราชการ
MHzษัท ซึง่ งานประมูลดังกล่าว บริษัท ได้ทาการประมูลเองหรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น เช่น โครงการ Sub Station ของการไฟฟ้าส่วน
บริ
ภูTrue
มิภMove
าคเป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดตัง้ อื่น คิดเป็ นประมาณร้อยละ 6 และ 8
Year2016_900
บริษบัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
ของรายได้รวม ตามลาดั
บริษัท
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน
4.90
ม.ค.2561-ธ.ค.2561
MHz&1800MHz
(Bangkok)

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

การตลาดและการแข่งขัน

การดาเนินธุรกิจของบริษัทที่ผา่ นมา บริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าทัง้ ทางด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา ด้วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม จึงทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า
เสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี ้

กลยุทธ์ทางการตลาด
1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
ด้วยเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริโภค บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ตราสินค้าที่ติดอันดับ
ระดับสากล อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วฉับไว โดยมีคลังสินค้า
จานวน 2 แห่งซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี และอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็ นสานักงานใหญ่และคลังสินค้าขนาด
ใหญ่ อีกทัง้ ยังมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพแตกต่าง ในด้านพืน้ ที่การจัดเก็บสินค้า ในรู ปแบบแนวดิ่ง ซึ่งทาให้
บริษัทสามารถจัดเก็ บสินค้าได้หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอ และด้วยทาเลที่ตงั้ ของคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าและมี การ
คมนาคมที่สะดวก ทาให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้อย่างทั่วถึง และทันตามความต้องการของลูกค้าอีกทัง้ บริษัท
ยังตระหนักและให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีสว่ นสาคัญทาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้
ทาประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ลกู ค้าเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สาหรับธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี สาหรับ
งานออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมทัง้ ในรู ปแบบของงานก่อสร้างสถานีฐาน (New site) หรืองานติดตัง้ อุปกรณ์เสริม
(upgrade) และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สาหรับงานออกแบบและติดตัง้ งานระบบไฟลามรวมทัง้ งานออกแบบ ติดตัง้ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงานจะมีการออกสารวจหน้างานเพื่อวางแผนงานและจัดทาตารางเวลาก่อ นเริ่ม
การปฏิบตั ิงาน และการจัดให้มีระบบการตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพของงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
จะสามารถส่งมอบงานให้แก่ลกู ค้าได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ลกู ค้ากาหนดไว้
นอกจากนัน้ บริษัทยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาหรับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็ นระบบจาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS) ตัง้ แต่ปี 2553
ปี 2557 บริษัท ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยังสาขาอีกจานวน 2 สาขา คือสาขาราม
40 และสาขาตะวันออก
ปี 2559 ยังขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สูง่ านซ่อมบารุงรถขนส่งสินค้า อาทิเช่น การตรวจสอบ
สภาพรถก่อนการขนส่ง อีกทัง้ การตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด
ปี 2560 บริษัทมุง่ มั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายขอบเขตการระบุความเสีย่ งและโอกาสที่มี
ผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร รวมทัง้ การวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการจึงทาให้บริษัทสามารถยกระดับมาตรฐานได้ เรียบร้อยแล้ว โดยรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
ในการกาหนดราคาสินค้าสาหรับธุรกิจตัวแทนจาหน่าย และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทกาหนดราคาสินค้า
ที่จาหน่ายโดยพิจารณาจากปั จจัยหลายประการรวมกัน นอกเหนือจากต้นทุนสินค้าและอัตรากาไรที่บริษัทต้องการ โดยการ
ก าหนดราคาตาม อุป สงค์แ ละอุป ทานของสิน ค้าในตลาด ปริม าณการสั่ง ซือ้ จากลูกค้า ความสามารถในการแข่ง ขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการกาหนดราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ภาวะอุตสาหกรรมในขณะนัน้ ๆ อีกทัง้ การบริหารสินค้าคงคลังได้ดีมีประสิทธิภาพยังสามารถสนับสนุนให้เกิดความเป็ นเลิศใน
กลยุทธ์ดา้ นราคา
สาหรับการกาหนดราคาในธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทจะดาเนินการศึกษาและประเมินถึงต้นทุนของโครงการใน
เบือ้ งต้นเพื่อเสนอราคาแก่ผวู้ า่ จ้าง โดยบริษัทจะประเมินต้นทุนของโครงการจากลักษณะของพืน้ ที่ที่ติดตัง้ รู ปแบบของโครงเสา
จานวนโครงเสา และมูลค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จานวนบุคลากรที่ทาหน้าที่ดแู ลควบคุมโครงการ ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาและความเสีย่ งอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในการดาเนินโครงการ รวมถึงอัตรากาไรขัน้ ต้นที่บริษัทจะได้รบั ซึง่ บริษัท
จะกาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตของงานที่จะได้รบั
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3. กลยุทธ์ด้านการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย (Place)
บริษัทได้จัดจาหน่ายสินค้าทัง้ แบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้า โดยเป็ นการจาหน่ายภายในประเทศเกือบ
ทัง้ หมดผ่านช่องทางเครือข่ายที่เป็ นร้านค้าทัง้ ขายส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกที่ตงั้ อยู่ครอบคลุมพืน้ ที่ท่วั ประเทศ
และบริษัทจะมีพนักงานขายเข้าพบปะกลุม่ ลูกค้าเป้า หมายทัง้ ที่เป็ นผูร้ บั เหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ น
หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึงถึงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในระยะยาว
เป็ นสาคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัท และพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยบริษัทจัดให้มีทีมงานขายที่มีประสบการณ์ในงานขายทาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจาหน่าย
ต่าง ๆ เพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ นาเสนอข้อมูลของสินค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้
บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการจ่ายค่านายหน้าให้แก่ผทู้ ี่แนะนาลูกค้าให้แก่บริษัท เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่อง ทางหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจทั่วไป โดยบริษัทมีการกาหนดระเบียบและวิธีการ
เกี่ยวกับการจ่ายค่านายหน้าดัง กล่าวที่ชดั เจน กล่าวคือมีการกาหนดนิยามที่ชดั เจนว่า ผูท้ ี่จะได้รบั ค่านายหน้าดังกล่าวจะต้อง
เป็ นบุคคลภายนอกที่เป็ นผูแ้ นะนาลูกค้าให้แก่บริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ของลูก ค้า และของบริษั ท รวมทั้ง ไม่เ ป็ น ผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ งของบุคคลดังกล่าว โดยมี ก ารก าหนดเพดานการจ่ายเงิ น
ค่านายหน้า ซึ่งอ้างอิงเป็ นอัตราร้อยละของยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากการขายขัน้ ต่าที่จะต้องได้รบั ภายหลังจากการหัก
ต้นทุนขายและค่านายหน้าดังกล่าว ทัง้ นี ้ พนักงานขายจะต้องขอและได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ของบริษัทก่อนดาเนินการ
และบริษัทจะจ่ายค่านายหน้าเป็ นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีผรู้ บั ภายหลังจากที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้แล้วเท่านัน้
รวมทัง้ ได้กาหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่านายหน้า และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเป็ นรายไตรมาส โดยในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจ่ายค่านายหน้าไม่เหมาะสม บริษัทจะ
ดาเนินการทบทวนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขัน้ ตอนต่อไป
สาหรับธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทมีช่องทางในการติดต่อเพื่อเสนอการให้บริการติดตัง้ ระบบงานโทรคมนาคม
ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ (1) บริษัทติดต่อเสนอการให้บริการกับเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง และ (2) เป็ นการ
ติดต่อกับผูร้ บั เหมาหลักที่ได้รบั งานจากเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ บริษัทมีขอ้ ได้เปรียบในการประกอบธุรกิจให้บริการ
ติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมเนื่องจากบริษัทเป็ นบริษัทเอกชนที่มีความเป็ นอิสระโดยไม่ได้เป็ นบริษัทในกลุม่ ของเจ้าของโครงข่าย
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ ร ายใดรายหนึ่ง จึ ง ท าให้บ ริษั ท สามารถให้บ ริก ารกับ เจ้า ของโครงข่า ยโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ ได้ค รบทุก ราย
ทัง้ นีภ้ ายหลังจากบริษัทได้รบั ติดต่อเพื่อว่าจ้างงานจากลูกค้า บริษัทจะให้ทีมงานในสายงานโทรคมนาคมเป็ นผูป้ ระสานงาน
โดยตรงในการจัดขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบก่อสร้าง และข้อกาหนดการก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อประเมินมูลค่าก่อสร้าง
และตารางเวลาการทางานก่อนที่จะนาเสนอให้กับลูกค้าต่อไป นอกจากนัน้ บริษัทได้ใช้ช่องทางการจาหน่ายสาหรับธุรกิจ
ให้บริการติดตัง้ ระบบงานไฟลามผ่านผูท้ ี่สนใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 3M ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลามโดยตรงเป็ นหลัก
เพื่อเป็ นการจาหน่ายสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการขายให้กบั ลูกค้าทัง้ ประเภทผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีก ได้แก่ การพิจารณาให้สว่ นลดแก่
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งซือ้ ในปริมาณสูง หรือลูกค้าที่มีฐานะการเงินและประวัติการชาระเงินที่ดี และการจัดทาประชาสัมพันธ์
ผ่านตลาดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการออกบูธแสดง
สินค้า การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การเข้าพบกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง และการจัดทาแคตตาล๊อกสินค้า
เป็ นต้น
สาหรับธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยทีมงานในสาย
โทรคมนาคมของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รบั ทราบถึงความต้องการ และได้รบั รูถ้ ึงปั ญหาหรือข้อจากัดของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

จุดแข็งของบริษัท

 บริษั ท เป็ น หนึ่งในผู้น าในการจัด จาหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็ น ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสนิ ค้าเพื่อจาหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่หลากหลายและครบถ้วนในทุกหมวดหมู่ ทาให้ลกู ค้ามีความสะดวกและง่ายในการสั่งซือ้ และรับมอบสินค้า
ด้วยมาตรฐานคุณภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าชัน้ นาระดับสากล
 บริษัทได้เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและชื่อเสียงระดับสากล โดยบริษัทสามารถ
จัดจาหน่ายสินค้าให้กบั ตราสินค้าต่าง ๆ ได้เพิ่มขึน้ ทุกปี ทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจและมอบหมายให้จดั จาหน่าย
สินค้าจากผูผ้ ลิตสินค้ามาโดยตลอด
 บริษัทมีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วยการมีคลังสินค้าซึง่ ตัง้ อยู่ที่อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยทาเลที่ตงั้ ของคลังสินค้ามีการคมนาคมที่สะดวกและมีที่ตงั้ ใกล้กบั ลูกค้าของบริษัท
อีกทัง้ มีการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิ ภาพแตกต่าง โดยบริหารจัดการพืน้ ที่ในการจัดเก็บสินค้าในรู ปแบบแนวดิ่ง
ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลาย และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างครบถ้วนและทัน
ต่อความต้องการใช้ของลูกค้า ซึ่งเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า และส่งผลให้มีคาสั่งซือ้ สินค้ากับ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 บริษั ท เป็ น ตัว แทนจัด จ าหน่า ยที่ มีช่ อ งทางการจัดจ าหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ค รอบคลุม ทุก พื น้ ที่ ท่ ัว ประเทศผ่า นร้านค้า
และพนักงานขายของบริษัทให้แก่กลุม่ ลูกค้าภาคเอกชนทัง้ ที่เป็ นผูร้ บั เหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการ
 ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่ า 20 ปี สาหรับงานออกแบบและติดตัง้ งานระบบ
ไฟลาม และประสบการณ์กว่า 15 ปี สาหรับงานออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม ทาให้บริษัทสามารถส่งมอบงาน
ให้แก่ลกู ค้าได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ลกู ค้ากาหนดไว้ นอกจากนัน้ บริษัทยังได้รบั
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาหรับการบริหารจัดการด้านการให้บริการติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมจากบริษัท
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS) ในปี 2557 บริษัท ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 ขยายออกไปยังสาขาอีกจานวน 2 สาขา และในปี 2559 ยังขยายขอบเขตการรับรองสู่งานซ่อมบารุ งรถ
ขนส่งสินค้า อาทิเช่น การตรวจสอบสภาพรถก่อนการขนส่ง อีกทัง้ การตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า สูงสุด และในปี 2560 บริษัทปรับปรุ ง
ระบบคุณภาพ โดยขยายขอบเขตการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
รวมทัง้ การวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการ ด้วยความมุง่ มั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานล่าสุด
คือ ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 บริษัทมีความเป็ นอิสระในการดาเนินธุรกิจติดตัง้ ระบบเสาโทรคมนาคมให้กบั ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทุก
ราย เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็ นบริษัทในกลุม่ ของเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่รายใดรายหนึง่
 บริษัทมีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ดีทงั้ จากสถาบันทางการเงินที่ให้เงินกูย้ ืมมาโดยตลอด รวมทัง้ การเสนอขายหุน้
ให้กบั ประชาชนและนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้ ทาให้บริษัทมีความได้เปรียบ
คู่แข่งด้านต้นทุนและแหล่งเงิ นทุนในการดาเนิน ธุรกิ จ เนื่ องจาก ณ ปั จจุบัน ยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่ประกอบธุร กิ จ
คล้ายคลึงกับบริษัทที่ได้ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1) กลุ่มลูกค้าในธุรกิจตัวแทนจัดจาหน่าย
บริษั ท ได้จ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ต่า ง ๆ ให้กับ ลูก ค้า ซึ่ง มูลค่า รายได้จ ากการขายเกื อ บทั้ง หมดมาจากการจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทสามารถจาแนกออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
1.1.กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูร้ บั เหมาทั่วไปซึ่งมีทงั้ การจาหน่ายให้กับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โดยตรง และการจาหน่ายผ่านทางตัวแทนจาหน่ายซึ่งทาหน้าที่ประสานงานระหว่างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าที่เป็ น
เจ้าของโครงการ เช่น เจ้าของอาคารพาณิชย์ / สานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม เจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างของตนเอง ทัง้ นีก้ ลุม่ ลูกค้าภาคเอกชน
สามารถสร้างรายได้จากการขายในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ นประมาณร้อยละ 98.98 และร้อยละ 89.01 ของรายได้จากการ
ขาย ตามลาดับ
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1.2.กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้า
กลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ลกู ค้าของตนอีกทอดหนึง่ เช่น ร้านค้า
วัสดุก่อสร้างทั่วไป ผูค้ า้ ปลีกหรือผูค้ า้ ส่ง ซึ่งช่องทางจาหน่ายผ่านลูกค้าเหล่านีม้ ีสว่ นช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไป
ยังพืน้ ที่ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายในปี 2561 และปี 2562
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.88 และร้อยละ0.29 ของรายได้จากการขาย
1.3. กลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานราชการ
กลุม่ ลูกค้าที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่ตอ้ งการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
เป็ นต้น ทัง้ นี ้ การจาหน่ายสินค้าให้กบั หน่วยงานราชการผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย 2 รู ปแบบ คือ การประมูลงาน หรือ คาสั่ง
ซือ้ ตามปกติ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเป็ นดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวต่อไปในอนาคต ทัง้ นี ้ กลุม่ ลูกค้านีส้ ามารถ
สร้างรายได้จากการขายในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.14 และร้อยละ 10.70 ของรายได้จากการขาย
ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตซึง่ ครอบคลุมถึงวงเงิน ระยะเวลาชาระเงิน และเงื่อนไขการค้าสาหรับการจาหน่าย
สินค้าให้แก่ลกู ค้า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้า ประวัติการติดต่อกับบริษัท และฐานะทางการเงิน เป็ นต้น
2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบ
กลุ่มลูกค้าในธุรกิ จให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมมีทงั้ กลุ่มลูกค้าที่เป็ นเจ้าของ
โครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นผูร้ บั เหมาหลักซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง
สาหรับธุรกิจติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลามมีกลุ่มลูกค้าที่เป็ นหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาหรับธุรกิจติดตัง้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลุม่ ลูกค้า
เป็ นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็ นต้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำยไฟฟ้ำ และ
กำรให้บริหำรออกจัดหำและรับเหมำติดตัง้ เสำโทรคมนำคม ดังนัน้ ปั จจัยด้ำนกลไกทำงกำรตลำดด้ำนต่ำง ๆที่เกิดขึน้ ใน
อุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องซึง่ ได้แก่ ภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรมโทรคมนำคมจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี ้ กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกภำพรวมอุตสำหกรรมที่มีตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทจะมำจำกภำวะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็ นหลัก ซึง่ สำมำรถอธิบำยได้ดงั นี ้
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์
กำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยของภำคเอกชน และโครงกำรก่อสร้ำงพืน้ ฐำนของภำครัฐ เช่นรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชน ระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ โครงกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ เป็ นต้น จะต้องมีกำรวำงระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สำยไฟฟ้ำซึง่ เป็ นส่วนประกอบหนึง่ สำหรับงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ
ในปี 2562 ธุรกิ จก่อสร้ำงมีปัจจัยสนับสนุน สำคัญจำกกำรที่ภำครัฐลงทุนและเร่งประมูลงำน โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ในหลำยโครงกำร โดยภำครัฐได้อนุมตั ิ โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ซึง่ มีโครงกำรที่ตอ้ งเร่งผลักดันในปี
นีจ้ ำนวน 41 โครงกำรมูลค่ำ 1.7 ล้ำนล้ำนบำท โดยโครงกำรที่จะประกวดรำคำ แล้วเสร็จหรือประกำศคัดเลือกเอกชนหรือ
เริ่มก่อสร้ำงได้ ในปี 2562 มีมลู ค่ำประมำณ 1.1ล้ำนล้ำนบำท อำทิ โครงกำร รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน ท่ำเรือแหลม
ฉบังเฟส 3 รถไฟฟ้ำสำยสีนำ้ เงิน ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บรู ณะ เป็ นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐ ยังมีควำม
ล่ำช้ำเหมือนปี ที่ผำ่ นมำส่งผลให้รำยได้ของผูป้ ระกอบกำรไม่เป็ นไปตำมคำด
สำหรับกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัว ชะลอลงในปี นีเ้ นื่องจำกผูป้ ระกอบกำรฯ ยังมีควำมกังวล เกี่ ยวกับกำลัง
ซือ้ ภำยในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพำะภำคอสังหำริมทรัพย์ที่เป็ นที่อยู่อำศัย รำคำระดับกลำง-ล่ำง จำกกำรที่มีกำร
เร่งเปิ ดตัวใหม่เป็ นจำนวนมำก ในปี 2561 อีกทัง้ มีปัจจัยบั่นทอนเศรษฐกิจหลำยประกำร อำทิ กำรค้ำโลกที่ชะลอตัวตำมภำวะ
เศรษฐกิจประเทศสำคัญ รวมทัง้ ผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ และจีน ซึง่ จะส่งผลต่อต้นทุนในกำรลงทุน
ที่เพิ่มสูงขึน้ (ที่มำ : หน่วยวิเครำะห์เศรษฐกิจภำคบริกำร ส่วนเศรษฐกิจรำยสำขำ ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐำนรำก ธนำคำรออมสิน)
อย่ำงไรก็ ตำมธุรกิ จก่อสร้ำง ปี 2563 – 2564 มีแนวโน้มขำยตัวเร่งขึน้ ที่ 5-7% และ 8-10% ตำมลำดับ เนื่องจำก
โครงกำรใหม่ที่เป็ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่ น่ำจะเพิ่มขึน้ หลำยโครงกำร 1)โครงกำรในกรุ งเทพมหำนคร-ปริมณฑล
เช่น รถไฟฟ้ำสำยสี เหลือง, สำยสีชมพู 2) โครงกำรใน EEC อำทิ รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน สนำมบินอู่ ตะเภำ
และท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และ 3) โครงกำรในจังหวัดหลัก (ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครรำชสีมำ และพิษณุโลก) เช่น
รถไฟฟ้ำ รำงเบำและกำรขยำยสนำมบิน นอกจำกนีย้ งั มีแผนกำรลงทุนของภำครัฐ ในโครงกำรขนำดกลำงและย่อมภำยใต้
งบประมำณประจำปี ด้วยเหตุนบี ้ ริษัทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจสำหรับกำรจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆเพิ่มมำกขึน้ ในอนำคต
สำหรับโครงกำรในลักษณะดังกล่ำว
ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
โดยในกำรประกอบธุ ร กิ จ ให้บ ริก ำรติ ด ตั้งงำนโทรคมนำคม บริษั ท จะเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ำรด้ำ นกำรออกแบบ จัด หำ
และรับเหมำติดตัง้ ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่ สำมำรถปรับเปลีย่ นประเภท สัดส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสูง และนำ้ หนักของเสำ
โทรคมนำคม รวมทัง้ อุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้ นี ้ รู ปแบบของกำร
ให้บริกำร ประกอบด้วยกำรดำเนินงำนติดตัง้ สถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรับกำรขยำยพืน้ ที่กำรให้บริกำรของเครือข่ำย
สัญญำณ และกำรติดตัง้ อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยูเ่ ดิม (Upgrade) กำรติดตัง้
อุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยหรือผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น True
move, AIS และ DTAC เป็ นต้น หรือรับงำนจำกผูร้ บั เหมำที่รบั จำกงำนมำจำกเจ้ำของโครงข่ำย เช่น Huawei, AWC และ ZTE
เป็ นต้น โดยงำนจะมีลกั ษณะเป็ นโครงกำร ประกอบด้วยพืน้ ที่ติดตัง้ (Site) หลำยแห่งในแต่ละโครงกำร ซึง่ โดยทั่วไป งำนติดตัง้
สถำนีฐำนจะใช้ระยะเวลำดำเนินกำรติดตัง้ โดยเฉลีย่ ประมำณ 45 – 60 วันต่อพืน้ ที่ติดตัง้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็ น
ผูค้ วบคุมสำหรับงำนที่ได้สง่ ต่อให้แก่ผรู้ บั เหมำช่วงเป็ นผูด้ ำเนินกำร โดยจะกำหนดอัตรำค่ำบริกำรเป็ นอัตรำคงที่ตอ่ พืน้ ที่ติดตัง้
ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึ่งมีปัจจัยพิจำรณำที่สำคัญ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพืน้ ที่ติดตัง้ (ติดตัง้ บนอำคำรหรือตำมพืน้ ดิน)
ระยะทำงของพืน้ ที่ติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำดำเนินกำร เป็ นต้น ทัง้ นีธ้ ุรกิจให้บริกำรติดตัง้
ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ

41

42 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็ นสำคัญ อย่ำงไรก็ ดีจำกสภำวะเศรษฐกิ จภำยในและ
ภำยนอกประเทศในปี 2562 ที่เปลีย่ นแปลง รวมถึงกำรแข่งขันที่เข้มข้นของผูใ้ ห้บริกำรสัญญำณกำรสือ่ สำรโทรคมนำคม ส่งผล
ให้กำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผูใ้ ห้บริกำรหลักดังกล่ำว มีปริมำณลดลงทำให้งำนติดตัง้ ระบบ
โทรคมนำคมชะลอตัวลงอย่ำงมีนยั สำคัญ อันเนื่องมำจำกสภำวะกำรแข่งขันในตลำด รวมทัง้ ต้องเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
ประมูลโครงข่ำย 5 G ในปี 2563 อีกด้วย ถึงแม้วำ่ กำรชะลอตัวกำรลงทุนในงำนโทรคมนำคม บริษัทยังคงมุง่ มั่นในกำรมองหำ
โอกำสที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำ โดยเพิ่มกำรประมูลงำนของภำครัฐ เกี่ยวกับอุปกรณ์กำรสื่อสำร พลังงำน
ทำงเลือกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้ำงซึ่งบริษัท และบริษัทย่อย มีควำมชำนำญ
ส่งผลให้รำยได้จำกกำรติดตัง้ อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มธุรกิจสื่อสำรปี 2563 คำดว่ำจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รบั แรงหนุน จำกกำรประมูลโครงข่ำย 5 G
รวมทั้ง ผูป้ ระกอบกำรเองก็ มีแ ผนกำรลงทุน พัฒ นำเครือ ข่ำย เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิ ภำพของโครงข่ำย อี ก ทั้ง มี แผนกำรลงทุน
ในโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่ในกำรให้บริกำรมำกขึน้ ซึ่งถือว่ำเป็ นโอกำสทำงธุรกิจในให้บริกำร
ออกแบบและรับเหมำติดตัง้ โทรคมนำคมของบริษัท

ภาวะการแข่งขัน

กำรจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบไฟฟ้ ำ มี มูล ค่ำ ตลำดที่ ใ หญ่ ม ำกและมี สิ น ค้ำ และกำรให้บ ริ ก ำรที่
หลำกหลำย ซึ่งปั จจุบนั บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำให้กบั ผูผ้ ลิตหลำยรำย โดยมีสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ เป็ นสินค้ำหลัก
ทัง้ นี ้ อุตสำหกรรมผลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศถือได้วำ่ เป็ นอุตสำหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ ซึ่งในอดีตสำยไฟฟ้ำที่
ใช้ภำยในประเทศต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศทัง้ หมด แต่กำรนำเข้ำนีไ้ ด้เริม่ ลดลงเมื่อมีกำรตัง้ โรงงำนผลิตสำยไฟฟ้ำขึน้
1. บริษัท สำยไฟฟ้ำไทย-ยำซำกิ จำกัด
2. บริษัท บำงกอก เคเบิล้ จำกัด
3. บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำกัด (มหำชน)
4. บริษัท เอ็มซีไอ-ดรำก้ำ จำกัด
ทัง้ นี ้ ผูผ้ ลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศสำมำรถผลิตและจำหน่ำยสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพทดแทนกันได้ในระดับหนึง่ ซึง่ ส่งผล
ให้ภำวะอุตสำหกรรมและกำรตลำดในสินค้ำประเภทนีเ้ ป็ นสภำวะกำรตลำดที่มีกำรแข่งขันแบบสมบูรณ์
สำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจติดตัง้ เสำโทรคมนำคมขึน้ อยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณของ
ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นหลัก ซึง่ กำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณด้ำนโทรคมนำคมจะได้รบั ผลจำกนโยบำยของ
ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้วำ่ ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่แต่ละรำยมอบหมำยให้บริษัทในเครือดำเนินธุรกิจบริกำรติดตัง้ และ
ปรับปรุ งระบบเสำโทรคมนำคมได้เฉพำะผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยนัน้ แต่ปริมำณงำนติดตัง้ ระบบเสำโทรคมนำคมที่
เพิ่ ม ขึน้ รวมทั้ง กำรส่ ง มอบงำนที่ ร วดเร็ว และตรงต่อ เวลำ ท ำให้ผู้ใ ห้บ ริก ำรโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ ต ้อ งว่ำ จ้ำ งบริษั ท ภำยนอก
ดำเนินงำนดังกล่ำวแทน ทัง้ นี ้ โอกำสในกำรได้รบั งำนของผูป้ ระกอบกำรในกำรออกแบบ จัดหำและรับเหมำติดตัง้ ระบบ
โทรคมนำคมจะขึน้ กับควำมสัมพันธ์ที่มีกับเจ้ำของโครงข่ำย ผูร้ บั เหมำที่ ได้รบั งำนจำกเจ้ำของโครงข่ำย ประสบกำรณ์และ
ผลงำนในอดีต ควำมสำมำรถในกำรบริกำรที่มีทงั้ คุณภำพและส่งมอบงำนตรงต่อเวลำ รวมทัง้ ฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งจะ
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน นอกจำกนี ้ กำรที่บริษัทมีควำมเป็ นกลำงและมีควำมเป็ นอิสระ ทำให้บริษัทสำมำรถรับงำนติดตัง้ ระบบ
เสำโทรคมนำคมให้กบั ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทุกรำย อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติ ผูว้ ่ำจ้ำงจะเป็ นผูก้ ำหนดรำคำจ้ำง
งำนเอง ทำให้กำรทำกำไรของผูร้ บั เหมำขึน้ อยูก่ บั อำนำจกำรเจรจำต่อรองกับผูจ้ ดั หำวัสดุและอุปกรณ์โทรคมนำคมเพื่อให้ได้รบั
ต้นทุนรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำที่ดี ดังนัน้ ด้วยปั จจัย ทัง้ ในด้ำนประสบกำรณ์ ผลงำน ฐำนะกำรเงินและอำนำจในกำรต่อรองกับ
ผูว้ ำ่ จ้ำงที่คอ่ นข้ำงต่ำ ทำให้กำรเข้ำมำของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่จึงมีคอ่ นข้ำงน้อย ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั โครงกำรพัฒนำใน
ด้ำนโทรคมนำคมของภำครัฐและภำคเอกชนเป็ นโครงกำรที่มีจำนวนมำกและต้องกำรให้แล้วเสร็จในระยะเวลำอันสัน้ จึงทำให้
ภำพรวมของกำรแข่งขันในธุรกิจนีไ้ ม่มีกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกนัก
นอกจำกนัน้ เนื่องจำกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกำรติดตัง้ ในระบบไฟลำมที่จำหน่ำยภำยในประเทศมีจำนวนน้อยรำย
ทำให้ผใู้ ห้บริกำรติดตัง้ ระบบไฟลำมซึ่งต้องใช้ผลิ ตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตรำยใหญ่ที่จำหน่ำยภำยในประเทศ ดังนัน้ กำรแข่งขันใน
ธุรกิจนีจ้ ึงไม่รุนแรงมำกนัก

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1.การเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ าย
ด้ว ยนโยบำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ ใ ห้ค วำมส ำคัญ ในเรื่ อ งคุณ ภำพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละกำรส่ง มอบที่
ตรงต่อเวลำ ดังนัน้ คุณภำพของผลิตภัณฑ์และควำมน่ำเชื่อถือของผูจ้ ดั ส่งสินค้ำจึงเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรพิจำรณำกำรสั่งซือ้
ของบริษัท โดยบริษัทได้รบั เลือกเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบงำนไฟฟ้ำจำกผูผ้ ลิตชัน้ นำ
ระดับสำกล ซึ่งบริษัทได้จดั หำผลิตภัณฑ์ดว้ ยกำรสั่งซือ้ สินค้ำในประเทศผ่ำนผูผ้ ลิตภำยในประเทศที่เป็ นบริษัทไทยและบริษัท
ต่ำงประเทศที่ตงั้ ในประเทศไทย และกำรสั่งซือ้ สินค้ำชนิดพิเศษโดยกำรนำเข้ำจำกผูผ้ ลิตจำกต่ำงประเทศ ซึ่งรำยละเอียดของ
แหล่งกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำมำรถแสดงได้เป็ นดังนี:้
ตารางแสดงแหล่งทีม่ าของการจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจตัวแทนจัดจาหน่ายของบริษัท
(หน่วย: ร้อยละ)
ยอดซือ้ สินค้าสาเร็จรูป
 ในประเทศ
 ต่ำงประเทศ
รวมยอดซือ้ สินค้าสาเร็จรูปทั้งหมด

2559
97.51
2.49

2560
97.31
2.69

2561
95.31
4.69

2562
91.05
8.95

100.00

100.00

100.00

100.00

ทัง้ นีป้ ั จจุบนั บริษัทได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำ รวมถึงวัสดุ
และอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟลำมจำกผูผ้ ลิตสินค้ำชัน้ นำ ซึง่ มีรำยละเอียดสรุปดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ตรา
ประเภทผลิตภัณฑ์
สินค้า
phelps dodge* สายไฟฟ้า
3M**

Bticino

วัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบป้องกันไฟลาม
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

บริษทั คูค่ า้

อายุสัญญา

เงือ่ นไขทีส่ าคัญ

บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์ จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง -– ไม่มีขอ้ กาหนด
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท 3M ประเทศไทย จากัด จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง - ไม่มีขอ้ กาหนด
บริษัท 3M ประเทศไทย จากัด จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง –- ไม่มีขอ้ กาหนด
บริษัท บิทีชีโน (ประเทศไทย) 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม - กาหนดให้บริษัทจาหน่ายสินค้า
จากัด
2562และสามารถต่ออายุได้ 1 ได้เฉพาะภายในประเทศไทย
ปี อย่างต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติ –- บริษัทไม่สามารถนาสินค้าอื่นมา
เว้นแต่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 3 จาหน่ายแข่งกับสินค้าบิทีชิโน
เดือน

TTM

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟค
เจอริ่ง จากัด

สิน้ สุดวันที่ 27 พฤษภาคม
2564

-– ไม่มีขอ้ กาหนด

TGG

ท่อโพลีเอทิลนี

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ ๊ป จากัด จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง -– ไม่มีขอ้ กาหนด

Arrow

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ขอ้ ต่อ

บริษัท เจ. เอส. วี ฮาร์ดแวร์ จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง –- ไม่มีขอ้ กาหนด
จากัด (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท)

BELDEN

สายนาสัญญาณ

บริษทั เบลเด็น เอเชีย

1 ปี สิน้ สุด 31 มีนาคม 63

-– ไม่มขี อ้ กาหนด

(ประเทศไทย) จากัด

หมำยเหตุ : รำยละเอียดโดยสรุปของผูผ้ ลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำหลักมีดงั นี ้
* phelps dodge ผลิตและจำหน่ำยโดยบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตและจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและเคเบิล้ เป็ นหลัก
ซึง่ ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในธุรกิจไฟฟ้ำ โทรคมนำคม และอุตสำหกรรม โดยมีโรงงำนในประเทศไทย
** 3M เป็ นบริษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกำและมีสำนักงำนและโรงงำนตัง้ อยู่กว่ำ 65 ประเทศทั่วโลก ซึ่งดำเนินกำรผลิตและ จำหน่ำย
สินค้ำกว่ำ 55,000 ชนิด โดยบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด มีผลิตภัณฑ์จำหน่ำยกว่ำ 5,000 ชนิดรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
ป้องกันไฟลำมและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ของตรำสินค้ำ 3M
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44 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริษัทได้จำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนไฟฟ้ำซึ่งไม่ได้รบั หนังสือแต่งตัง้
อย่ำงเป็ นทำงกำรจำกคู่คำ้ รำยอื่นนอกเหนือจำกที่ได้ก ล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกลักษณะธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว
โดยปกติไม่จำเป็ นต้องมีสญ
ั ญำผูกมัดระหว่ำงคูค่ ำ้ เว้นแต่คคู่ ำ้ บำงรำยที่ตอ้ งกำรเงื่อนไขพิเศษในกำรค้ำ เช่น กำรกำหนดพืน้ ที่
กำรค้ำ หรือข้อกำหนดห้ำมนำสินค้ำคูแ่ ข่งมำจำหน่ำย เป็ นต้น ซึ่งปั จจุบนั บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่ได้ตกลงกับคูค่ ำ้
ทุกรำย ส่งผลให้บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจและได้รบั กำรต่อสัญญำกำรเป็ นตัวแทนจัดจำหน่ำยมำอย่ำงต่อเนื่อง
2.การให้ บริการติดตัง้
เนื่องด้วยงำนออกแบบและติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำมและระบบโทรคมนำคมเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอำศัยบุคลำกรที่มี
ควำมรู ้ด ้ำ นวิ ศ วกรรม และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำ น บริ ษั ท จึ ง ได้มี ก ำรจัด หำที ม งำนวิ ศ วกรที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญและ
ประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี สำหรับงำนออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม และมีประสบกำรณ์กว่ำ 21 ปี สำหรับงำนออกแบบ
และติดตัง้ งำนระบบไฟลำม ซึง่ ขัน้ ตอนกำรให้บริกำรติดตัง้ มีดงั นี ้
 ธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ เสำโทรคมนำคม
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนติดตัง้ เสำโทรคมนำคมเริ่มตัง้ แต่บริษัทได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำกผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
จำกผูร้ บั เหมำที่รบั งำนจำกเจ้ำของโครงข่ำย ซึง่ ลักษณะและคุณสมบัติของเสำโทรคมนำคมของผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ต่
ละรำยจะมีควำมแตกต่ำงกัน และขึน้ อยูก่ บั สภำพภูมิศำสตร์ของสถำนที่ตงั้ เป็ นองค์ประกอบด้วยเช่นกัน โดยทีมงำนวิศวกรของ
บริษัทจะดำเนินกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ สำรวจพืน้ ที่โครงกำร และวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ในพื น้ ที่ (Network Feasibility) หลัง จำกนั้น บริษั ท จะด ำเนิ น กำรออกแบบระบบ และให้ค ำแนะน ำเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนกำร
ดำเนินกำร รวมถึงให้บริกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับสภำพโครงกำร เช่น เสำเข็ ม คอนกรีต โครงเสำเหล็ก และ
อุปกรณ์สื่อสำร เป็ นต้น เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกนัน้ บริษัทจะ
ดำเนินกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วงเป็ นผูด้ ำเนินกำรปรับปรุ งพืน้ ที่ก่อสร้ำง วำงเสำเข็ม ประกอบเสำโครงเหล็ก และติดตัง้ อุปกรณ์
สื่อสำร เป็ นต้น โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะทำหน้ำที่ควบคุมงำนกำรก่อสร้ำงหน้ำงำนรวมทัง้ กำรเชื่อมต่อสัญญำณ และ
ทดสอบคุณภำพงำนให้เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อให้สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด โดยมี
ระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำรเฉลี่ยต่อพืน้ ที่ก่อสร้ำงประมำณ 45 – 60 วัน นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้ให้บริกำรหลังกำรขำยโดย
กำรรับประกันคุณภำพของงำนเป็ นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำในเรือ่ งคุณภำพ
งำน ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำในกำรใช้บริกำรจำกบริษัทอย่ำงต่อเนื่ องมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกเทคโนโลยีดำ้ นโทรคมนำคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรเสื่อมสภำพของโครงเหล็กตำมอำยุกำรใช้งำน
บริษัทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจติดตัง้ เสำโทรคมนำคมที่เพิ่มขึน้ และ/หรือทดแทนเสำโทรคมนำคมเดิมให้มีขนำดใหญ่กว่ำเดิม
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรสั่งซือ้ โครงเหล็กและอุปกรณ์ล่วงหน้ำ เนื่องจำกลักษณะของแต่ละโครงกำรมีกำร
กำหนดลักษณะและข้อกำหนดและ/หรือคุณสมบัติของสินค้ำที่แตกต่ำงกันไป ดังนัน้ บริษัทจะสั่งซือ้ สินค้ำเมื่อเริ่มดำเนิน
โครงกำรโดยอ้ำงอิงรำคำที่บริษัทได้ตกลงไว้กบั บริษัทคูค่ ำ้ ก่อนกำรเข้ำประมูลงำนในแต่ละครัง้
 ธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม
สำหรับขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม บริษัทจะดำเนินกำรเข้ำสำรวจพืน้ ที่ที่ลกู ค้ำต้องกำรติดตัง้
ระบบป้องกันไฟลำม พร้อมทัง้ ประเมินประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมที่เหมำะสมเพื่อให้ลกู ค้ำพิจำรณำอนุมตั ิ
และภำยหลังจำกบริษัทได้รบั ควำมเห็นชอบจำกลูกค้ำแล้ว บริษัทจะดำเนินกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม โดยว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำ
ช่วงเป็ นผูด้ ำเนินกำร และมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็ นผูค้ วบคุมดูแลทัง้ ในเรื่องคุณภำพในกำรใช้งำนของระบบป้องกันไฟลำมที่
ติดตัง้ และกำรส่งมอบงำนตรงตำมกำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกแบบและติดตัง้ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำม
สวยงำมของพืน้ ที่ของอำคำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้ำ โดยระยะเวลำที่ใช้ในกำรติดตัง้ ระบบป้ องกันไฟลำมมี
ระยะเวลำที่แตกต่ำงกันขึน้ อยูก่ บั พืน้ ที่กำรติดตัง้ และระยะเวลำงำนก่อสร้ำงอำคำรที่บริษัทให้บริกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม
3.นโยบายวัตถุดิบและสินค้ าคงคลัง
บริษัทมีนโยบำยจัดเก็บสินค้ำคงคลังสำหรับจำหน่ำยประมำณ 30 - 45 วัน ทัง้ นี ้ นโยบำยดังกล่ำวได้คำนึงถึงควำม
เสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำสินค้ำทัง้ ในด้ำนรำคำลดลงและ/หรือรำคำเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะรำคำสำยไฟฟ้ำที่ได้รบั ผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของรำคำทองแดง ต้นทุนในกำรจัดเก็ บ ควำมเสี่ยงจำกควำมล้ำสมัยของสินค้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ปริมำณและระยะเวลำกำรส่งสินค้ำของผูจ้ ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมกำหนดเวลำ
รวมทัง้ ควำมต้องกำรเพิ่มขึน้ หรือลดลดตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง บริษัท
ได้มีกำรจัดสร้ำงคลังสินค้ำ 2 แห่ง โดย คลังสินค้ำที่ 1 ตัง้ อยู่ในอำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และคลังสินค้ำที่ 2 ตัง้ อยู่ใน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
อำเภอเมืองศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี กำรที่บริษัทสำมำรถสำรองสินค้ำในคลังสินค้ำของบริษัทเอง ทำให้บริษัทสำมำรถส่งมอบ
สินค้ำให้กับลูกค้ำในทันที และให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง สำหรับนโยบำยจัดเก็ บโครงเหล็กและอุปกรณ์ของโครงกำร
โทรคมนำคม บริษัทไม่มีนโยบำยจัดเก็บสินค้ำดังกล่ำว เนื่องจำกลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่ำงกันของแต่ละโครงกำร
ดังนัน้ บริษัทจะสั่งซือ้ สินค้ำเมื่อเริม่ ดำเนินโครงกำรแทน
งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในกำรทำธุรกิจของบริษัทไม่วำ่ จะเป็ นธุรกิจด้ำนตัวแทนจำหน่ำย ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้ บริษัทย่อยของ
บริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ซึง่ ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่เคยได้รบั กำรตักเตือนหรือเสียค่ำปรับในเรือ่ งดังกล่ำว
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46 รายงานประจาปี 2562

ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 3 ด้านคือ
1. ความเสีย่ งด้านธุรกิจบริษัท
2. ความเสีย่ งด้านการเงิน
3. ความเสีย่ งด้านอื่น ๆ

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซือ้ มาและจาหน่ายไปหรือการเป็ นตัวแทนจาหน่าย และธุรกิจ
การให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ เสาโทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลามและอื่น ๆ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ความ
เสีย่ งจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นความเสีย่ งใน 2 ธุรกิจข้างต้น ดังนี ้
1.1 ธุรกิจซือ้ มาและจาหน่ายไป
1.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง
รายได้จากการจาหน่ายสายไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อย 51,55 และ 63 ของรายได้รวมของบริษัทปี 2560 2562 โดยสายไฟฟ้ามีตน้ ทุนหลัก คือ ทองแดง ดังนัน้ ความผันผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาซือ้ และ
จาหน่ายสายไฟฟ้าของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถปรับราคาจาหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ หรือบริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารราคาจาหน่าย
สินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาทองแดง ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดี ความผันผวน
ดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท จึงได้วางแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและ
ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาทองแดงในอนาคตดังนี ้
1. การกาหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงเป็ นประจา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา
ในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลังของสายไฟฟ้าให้เป็ นไปตามความเหมาะสม
เนื่ อ งจากโดยทั่ ว ไปเมื่ อ ราคาทองแดงมี ค วามผั น ผวน จะใช้ ร ะยะเวลาหนึ่ ง ประมาณ 6 - 7 เดื อ น
(Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อราคาจาหน่ายและต้นทุนของสายไฟฟ้า
2. การทบทวนและติดตามปริมาณสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผน ควบคุม ในการบริหารจัดการสินค้าคง
คลัง เพื่อลดผลกระทบต่อราคาต้นทุนสิน้ ค้าที่มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้ หรือลง
3. การเพิ่มประสิทธิผลในการจัดส่งสินค้า โดยการมุง่ เน้นเรือ่ งการลดเวลาการจัดส่งสินค้า
4. การกาหนดนโยบายให้มีการส่งสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าสาหรับกรณีที่เป็ นสินค้าที่ใช้ในงานโครงการ (Matching
Order)
5. การบริหารจัดการราคาอย่างมีประสิทธิ ผล โดยลักษณะการจาหน่ายสินค้าของบริษัทเป็ นการซือ้ มาจาหน่ายไป
ซึ่งการกาหนดราคาจะใช้วิธีบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งหากราคาต้นทุนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงขึน้ ลง
บริษั ท ก็ สามารถปรับ กาไรส่วนที่ บวกเพิ่ มในราคาจาหน่า ยให้มีค วามเหมาะสม เพื่ อ ยัง คงให้บ ริษัทสามารถ
จาหน่ายสินค้าหรือระบายสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนัน้
ดังนัน้ แม้ว่าราคาทองแดงเป็ นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่มาตรการบริหารสินค้าคงคลังและการกาหนด
กลยุทธ์การตัง้ ราคาของบริษัทจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดงได้ในระดับ
หนึ่ง ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงมีนโยบายจัดเก็ บสินค้าคงคลังเป็ นประมาณ 30 – 45 วัน โดยบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
30-45 วัน ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับนโยบายที่กาหนด
1.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่
ในปี 2560-2562 บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประมาณร้อยละ 52,54 และ 56 ตามลาดับ ของมูลค่าการซือ้
สินค้าสาเร็จรู ป จากบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“เฟล้ปส์ ดอด์จ”) จากการที่ เฟล้ปส์ ดอด์จ
ไม่มีนโยบายที่จะทาสัญญาระยะยาวกับตัวแทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์รายใด จึงทาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผ้ ลิต
รายดังกล่าว หากผูผ้ ลิตรายดังกล่าวดาเนินการจาหน่ายสินค้าให้แก่ลู กค้าโดยตรง และ/หรือ เลิกจาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท
และ/หรือ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทได้ทนั ตามความต้องการใช้ของบริษัท และ/หรือ ปรับขึน้ ราคาสินค้าโดยไม่แจ้ง

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ล่วงหน้า และบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งอื่นได้ทนั ตามแผนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้ จากปั จจัยดั งกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อยอดจาหน่ายและความน่าเชื่ อถื อของบริษัท ซึ่ง จะมีผลต่อการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่าง
มีนยั สาคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินว่าบริษัทจะได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากผูผ้ ลิตสินค้าราย
ดังกล่าวไม่มีนโยบายจาหน่ายสินค้าโดยตรงด้วยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูผ้ ลิต
ดังกล่าว โดยมีการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานตัง้ แต่ปี 2542 รวมถึงมีประวัติการสั่งซือ้ และชาระค่า
สินค้าที่ดีมาโดยตลอด ทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากผูผ้ ลิตดังกล่าวในการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ามาโดยตลอด อีกทัง้
บริษัทยังเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ที่สดุ ของเฟล้ปส์ ดอด์จ นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีผผู้ ลิตสายไฟฟ้า
ภายในประเทศและผูน้ าเข้าสายไฟฟ้ารายอื่นจากต่างประเทศที่สามารถผลิตสินค้าทดแทนได้ และประสงค์ที่จะให้บริษัทเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายหลัก ดังนัน้ บริษัทจึงเชื่อว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งนีไ้ ม่มากนัก
1.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่
เนื่องด้วยธุรกิจซือ้ มาและจาหน่ายไปหรือการเป็ นตัวแทนจาหน่าย เป็ นธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
หรือไม่มีความซับซ้อนมากนัก จึงทาให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยากนัก จากปั จจัยดังกล่าวจึงทาให้ใน
อนาคต บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งขันรายใหม่และอาจมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้
อย่างไรก็ดีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวยังต้องอาศัยประสบการณ์ในหลายๆด้าน เช่น การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูผ้ ลิต
สินค้า การมีสินค้าที่หลากหลายทัง้ ประเภทและปริมาณเพื่อก่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า การสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีจานวนมากพอ รวมทัง้
ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่สงู ในการสารองสินค้าเพื่อจาหน่าย ด้ว ยปั จจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้คแู่ ข่งขันรายใหม่เข้ามาในธุรกิจ
นีไ้ ด้ไม่ง่ายนัก ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ดา้ นต่าง ๆในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท
ครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทัง้ หมดและยังมีบริการติดตัง้ สาหรับสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าบางชนิด ส่งผล
ให้บริษัทเป็ นบริษัทที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสินค้าเพื่อจาหน่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายและครบถ้วนในทุกหมวดหมู่ ทาให้ลกู ค้ามีความสะดวกและง่ายในการสั่งซื ้ อและ
รับมอบสินค้า โดยบริษัทมีการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า จานวน 2 คลังสินค้า อีกทัง้ ขนาดของพืน้ ที่คลังสินค้าที่ใหญ่และทาเล
ที่ตงั้ ของคลังสินค้าแต่ละแห่งอยู่ใกล้กบั ที่ตงั้ ของลูกค้าและการคมนาคมสะดวก ทาให้บริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าได้เพียงพอ
และสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการรายอื่นที่ทาธุรกิจซือ้ มาและ
จาหน่ายไปเหมือนบริษัทส่วนใหญ่มีขนาดของเงินทุนและปริมาณจาหน่ายที่นอ้ ยกว่าบริษัทค่อนข้างมาก บริษัทจึงมีขอ้ ได้เปรียบ
ในด้านปริมาณและประเภทสินค้าที่ส่งั ซือ้ ทัง้ นี ้ ปั จจัยที่กล่าวข้างต้นจะช่วยสร้างความเชื่อถือในเรื่องคุณภาพและบริการของ
บริษัทต่อลูกค้าอีกทางหนึง่

1.2 ธุรกิจการให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งเสาโทรคมนาคม

1.2.1 ความเสี่ยงจากความไม่สม่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ
ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบงานโทรคมนาคมของบริษัทเป็ นการให้บริการที่มีลกั ษณะเป็ นงานโครงการ
ระยะสัน้ โดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างทางานเป็ นระยะยาวต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการออกแบบและ
ติดตัง้ ที่ไม่มีความสม่าเสมอหรือไม่มีความต่อเนื่องได้ในอนาคต บริษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
บริษัทเป็ นบริษัทที่มีความเป็ นอิสระจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรือผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ ๆราย รวมทัง้ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีแ ละมีป ระสบการณ์กับ การท างานกับทั้งผูใ้ ห้บ ริการโทรศั พ ท์เคลื่อ นที่ และผู้ร ับเหมาหลักของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ จึงทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ ราย และเป็ นผลให้บริษัทได้รบั งานจาก
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ รายอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
นอกจากนีบ้ ริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่ายวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงาน
ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยทาให้บริษัทมี
รายได้ที่สม่าเสมอจากการจาหน่ายสินค้าดังกล่าว และลดผลกระทบของความเสี่ยงในด้านความไม่สม่าเสมอของรายได้ในส่วน
ของงานการบริการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ ระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตได้ในระดับหนึง่
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1.2.2 ความเสี่ยงจากการดาเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดตามสัญญา
ในการดาเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลาม ระบบงานโทรคมนาคมและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการให้บริการในลักษณะโครงการ ซึง่ มีระยะเวลาดาเนินงานตัง้ แต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี และ
บางกรณีมีการกาหนดค่าเสียหายจากความล่าช้าของงาน ดังนัน้ หากการดาเนินโครงการมีความล่าช้าจากกาหนดการ อาจ
ส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุนในการดาเนินโครงการสูงขึน้ รวมทัง้ มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าของการส่ง
มอบงานได้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการดาเนินงาน
ล่วงหน้าโดยจะประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆเช่น ผูจ้ ัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ผูร้ บั เหมาช่วง วิศวกรคุมงานของเจ้าของ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทยังได้มีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการส่งมอบสินค้า
หรือการก่อสร้างติดตัง้ งานระบบอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ งมีการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รบั มอบหมาย
เพื่อให้สามารถดูแลและตรวจสอบความคืบหน้าตลอดจนคุณภาพของงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
บริษัทรับทราบถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรือสินค้าได้ตรงตามคุณภาพที่
ลูกค้าต้องการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้าจนทาให้ตอ้ งถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผูว้ า่ จ้างแต่อย่างใด
1.2.3 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาวิศวกร
บริษัทดาเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ ระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งในการรับงานและการ
ดาเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นที่ตอ้ งพึง่ พาบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความรู ค้ วามสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานวิศวกรซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่ตงั้ แต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริหารโครงการ
จนเสร็จสิน้ ซึง่ มีผลต่อการบริหารงานต้นทุนโครงการ ระยะเวลาดาเนินโครงการ และความครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า
ดังนัน้ หากบริษัทสูญเสียทีมวิศวกรเหล่านีไ้ ปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการงานโครงการ
ได้
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายในการ
ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวดังนี ้
(1) กาหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม
(2) จัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว
(3) จัดอบรมสัมมนาแก่พนักงานและบุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถด้านเทคนิค มุ่งสู่
การเป็ นมืออาชีพ
(4) กระจายอานาจการบริหารงานเพื่อลดการพึง่ พิงบุคลากรเป็ นรายบุคคล
ด้วยนโยบายดังกล่าวจึงทาให้บริษัทมีวิศวกรหลัก ที่มีความรู ค้ วามสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สาหรับงาน
ออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม ซึ่ง ยังคงทางานร่วมกับบริษัท เป็ นเวลามากกว่า14ปี อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 14 ปี
ที่ผา่ นมา มีวิศวกรหลักลาออกเพียง 1 ท่านเท่านัน้ จากวิศวกรทัง้ หมดของบริษัทจานวน 35 คน

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความเสีย่ งจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 บริษัทมีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นจานวน 1,246 ล้านบาท 1,187 ล้านบาท และ
1,0250 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 34 ร้อยละ 34 และร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ น
ลูกหนีก้ ารค้าก่อนหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 1,128 ล้านบาท 1,221 ล้านบาท และ 1,069 ล้านบาท ในปี 2560 ถึง 2562
ตามลาดับ และเป็ นลูกหนีอ้ ื่นจานวน 26 ล้านบาท 33 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
โดยหากพิจารณาจากลูกหนีก้ ารค้าจะพบว่า เป็ นลูกหนีก้ ารค้าจากธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสินค้าเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ เป็ นลักษณะโดย
ปกติของธุรกิจซือ้ และจาหน่ายสินค้าหรือตัวแทนจาหน่าย สาหรับการให้เครดิตแก่ลกู ค้า ซึ่งหากมูลค่าของการจาหน่ายหรือ
รายได้จ ากการขายเติ บ โตมากขึน้ ก็ จ ะส่ง ผลให้มูลค่า ของลูก หนี ก้ ารค้า เติ บ โตตามไปด้ว ย นอกจากนี ้ ด้ว ยจ านวนลูก ค้า
ภาคเอกชนซึง่ เป็ นลูกค้าหลักของบริษัท ณ ปั จจุบนั ที่มีจานวนมากถึงประมาณ 4,000 ราย และกระจายอยูท่ ่วั ประเทศ บริษัทจึงมี
ความเสี่ยง หากลูกหนีก้ ารค้าของบริษัท ชาระค่าสินค้าล่าช้าและไม่ตรงตามกาหนดของเครดิตเทอม หรือ กลายเป็ นหนีส้ ญ
ู
ซึง่ อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทได้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ การควบคุมคุณภาพของลูกหนีก้ ารค้าอย่างสม่าเสมอ การติดตามการชาระหนี ้ และการเร่งรัดเก็บหนี ้ จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายการจาหน่ายสินค้าและการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าแต่ละราย
ที่รดั กุม โดยบริษัทพิจารณาลาดับชัน้ การให้สินเชื่อ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้าย้อนหลังและวิเคราะห์
ทัง้ ด้านการเงิน ความมั่นคง และการเติบโตด้านธุรกิจของลูกค้า และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเชื่ออย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นีโ้ ดยเฉลี่ยบริษัทได้ให้ระยะเวลาชาระค่าสินค้าแก่ลกู ค้าประมาณ 30 - 120 วัน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
เท่ากับ 120 วัน 98 วัน และ 106 วัน ในปี 2560-2562 ตามลาดับ อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบายติดตามคุณภาพของลูกหนีก้ ารค้า
อย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเป็ นประจา นอกจากนัน้ บริษัทยังมีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 และ ร้อยละ 100 เมื่อลูกหนีท้ ี่คา้ งชาระเกิ น 6 และ 12 เดือน ตามลาดับ ซึ่งบริษัทได้ตงั้ สารอง
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรวมเป็ นจานวน 61 ล้านบาท จานวน 67 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560-2562 ตามลาดับ
ส่งผลให้คงเหลือเป็ นลูกหนีก้ ารค้าสุทธิจานวนประมาณ 1,220 ล้านบาท 1,155 ล้านบาท และ 989 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน
สาหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย รายได้บริการติดตัง้ ค้างรับและรายได้ที่ยงั ไม่เรียกเก็บ จานวน 591
ล้านบาท 433 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560 – 2562 ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ที่ยงั ไม่เรียกเก็บ ซึ่งเป็ น
มูลค่างานติดตัง้ ที่แล้วเสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บซึ่งเป็ นลูกหนีข้ องงานติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึ่งมีจานวนประมาณ 587
ล้านบาท 428 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560 – 2562 ตามลาดับ
นอกจากนัน้ บริษัทยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดซือ้ กรมธรรม์ประกันการผิดนัดชาระหนีข้ องลูกหนี ้
การค้า ซึ่งบริษัทจะได้รบั ความคุม้ ครองการรับประกันชาระหนีข้ องลูกหนีข้ องบริษัทด้วยทุนประกันจานวน 3,000 ล้านบาท
ในกรณีที่ลกู หนีข้ องบริษัทไม่สามารถชาระหนีก้ ารค้าให้กบั บริษัทได้ บริษัทประกันตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
ให้แ ก่ บ ริษั ท ตามที่ เ กิ ด ขึน้ จริง ตามวงเงิ น ที่ บ ริษั ท ประกัน ก าหนดให้แ ก่ ลูก ค้า ของบริษั ท แต่ ละรายโดยเป็ น จ านวนรวมกัน
ไม่เกิ น 200 ล้านบาท ทัง้ นี ้ มูลค่าการรับประกันชาระหนีด้ ังกล่าวมีความเพียงพอในการลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ เนื่องจาก
ที่ผ่านมา บริษัทมีหนีส้ ูญและ/หรือหนีท้ ี่ตอ้ งตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีจานวนรวมเพียงประมาณ
67 ล้านบาท โดยบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายจัดซือ้ กรมธรรม์ดงั กล่าวเป็ นประโยชน์และช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัท ซึง่ บริษัทจะพิจารณาการจัดซือ้ กรมธรรม์ดงั กล่าวตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 หนี ส้ ิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี ย้ จ่ า ยส่ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท
ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจากสถาบันทางการเงินเป็ นจานวนรวมประมาณ 297 ล้านบาท และ 695 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยหนีส้ ินข้างต้นมีอตั ราดอกเบีย้ ที่ลอยตัวซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ THB FIX ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว
มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้ ที่สงู ขึน้ ตามแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนีส้ ินที่มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้รบั วงเงินหลายประเภทจากสถาบันการเงิน
หลายแห่งซึง่ บริษัทสามารถเลือกใช้วงเงินและเทอมการชาระเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ณ ขณะนัน้ ๆนอกจากนัน้ การที่บริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครัง้ นีบ้ ริษัทมีวตั ถุประสงค์จะนาเงินทุนที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ตอ่
ประชาชนบางส่วนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนซึง่ จะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทในอนาคตได้ในระดับหนึง่
2.3 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินธุรกิจจาหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ และการให้บริการติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม
บริษัทมีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง สาหรับการสั่งซือ้ สินค้าและจัดเก็บสินค้าเพื่อ ขาย ซึ่งจะต้องมีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ ใช้ในขัน้ ตอนการเตรียมงานโครงการ และการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อการดาเนินงานใน
โครงการติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนก่อนที่จะได้รบั ชาระเงินจากผูว้ า่ จ้างตามสัญญา ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาบริษัทใช้แหล่ง
เงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนหลัก เพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีอตั ราส่วนสภาพคล่องและ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2560-2562 ดังนี ้ ปี 2560 ประมาณ 1.56 เท่า และ 1.18 เท่า ในปี 2561 ประมาณ 1.45 เท่า
และ 1.09 เท่า และปี 2562 ประมาณ 1.37 เท่า และ 0.80 เท่า ตามลาดับ

3. ความเสี่ยงอื่น ๆ
-ไม่มี-
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ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดงั นี ้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
(ล้านบาท)
รายการ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
31ธ.ค.61 31ธ.ค.62
1. ที่ดิน ประกอบด้วย
171.12
171.72 บริษัทเป็ นเจ้าของ ติดภาระจานอง
- โฉนดที่ดินเลขที่ 93838 เนือ้ ที่ 12-0-49 ไร่
ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- โฉนดที่ดินเลขที่ 14481 เนือ้ ที่ 25 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- โฉนดเลขที่ 2404 เนือ้ ที่ 13-2-74 ไร่
ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอปากเกร็ด(ตลาดขวัญ)
จังหวัดนนทบุร(ี ได้มาเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2556)
ได้มีการแบ่งแยกโฉนดออกเป็ น 2 แปลง เมื่อวันที่ 27
ส.ค. 2561
- เลขที่ 88429 เนือ้ ที่ 5-0-39
เลขที่ 88430 เนือ้ ที่ 8-2-16
- โฉนดที่ดิน เลขที่ 16288 เนือ้ ที่ 1 งาน 4 ตารางวา
ตัง้ อยู่ ตาบลลาดพร้าว อาเภอลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร
- โฉนดที่ดิน เลขที่ 16289 เนือ้ ที่ 1 งาน 4 ตารางวา
ตัง้ อยู่ ตาบลลาดพร้าว อาเภอลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร
- โฉนดที่ดิน เลขที่ 16290 เนือ้ ที่ - งาน 60 ตารางวา
ตัง้ อยู่ ตาบลลาดพร้าว อาเภอลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

รายการ

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

31ธ.ค.61 31ธ.ค.62
2. อาคาร ประกอบด้วย
- อาคารสานักงาน 2 ชัน้ และอาคารโกดังชัน้ เดียว
พืน้ ที่ใช้สอบรวมประมาณ 4,500 ตารางเมตร
ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ทาวน์เฮ้าวส์ 3 ชัน้ เลขที่ 53/343 จานวน 1 หลัง
- อาคารสานักงานแห่งใหม่ 329 หมู่ 3
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 - ปี 2558

171.79

160.75

3. เครือ่ งตกแต่งอาคาร

4.85

4.31

4. เครือ่ งมือและอุปกรณ์

2.07

1.78

5. อุปกรณ์และเครือ่ งใช้สานักงาน

7.75

3.60

6. ยานพาหนะ

17.91

17.32

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็ น
เจ้าของ

บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็ น
เจ้าของ
บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็ น
เจ้าของ
บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็ น
เจ้าของ
บริษัทเป็ น
เจ้าของ/ผูเ้ ช่า
ซือ้ /ผูเ้ ช่าทาง
การเงิน
บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

ติดภาระ
จานอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ภายใต้
สัญญาเช่า
ซือ้ และ
สัญญาเช่า
ทางการเงิน
ไม่มี
-ไม่มี

7. อุปกรณ์ที่ติดตัง้ ตามสัญญา
10.81
7.47
8. ทรัพย์สนิ ระหว่างการโอนเป็ นสินทรัพย์
0.38
รวม
386.68
366.95
หมายเหตุ: 1. ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทได้จานองที่ดิน และอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้วงเงินจานองรวม
ประมาณ 198 ล้านบาท ไว้กบั สถาบันการเงิน
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งได้ตดั ค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน
เงินประมาณ 54 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลาดับ
3. สินทรัพย์บางส่วนเป็ นสินทรัพย์ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือ้ ที่บริษัทเป็ นผูเ้ ช่าทางการเงินและ
ผูเ้ ช่าซือ้ โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 21 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลาดับ
4. อุปกรณ์ที่ติดตัง้ ตามสัญญา คือ อุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way
ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึง่
ได้รว่ มกันกาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายให้บริษัทเป็ นผูล้ งทุน
ในการติดตัง้ โคมไฟที่มีศกั ยภาพในการประหยัดพลังงาน และบารุ งรักษาเป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทจะได้รบั
ผลตอบแทนสาหรับพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้ :รายการ
1.โฉนดที่ดิน 63680 เนือ้ ที่ 1 งาน 0.1 ตารางวา
ตัง้ อยู่ อาเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2.โฉนดที่ดิน 16288-90 เนือ้ ที่ 1งาน 4 ตารางวา
1 งาน 4 ตารางวา และ60ตารางวา ตัง้ อยู่
ตาบลลาดหญ้า อาเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
31ธ.ค.61
-

31ธ.ค.62

2.68

2.24

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

-

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

รายละเอียดของสัญญาทีส่ าคัญ
1)

สัญญาเช่าคลังสินค้า
สัญญาเช่าที่เก็บสินค้าที่อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คูส่ ญ
ั ญา
: นางพิมลพร เดชกาแหง (ในฐานะ “ผูใ้ ห้เช่า”) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท
: บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเ้ ช่า”)
วันที่ในสัญญา
: วันที่ 1 มกราคม 2562
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
: ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนือ้ ที่รวมประมาณ 600 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นที่เก็บสินค้า
อัตราค่าเช่า
: 35,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขของสัญญา
: ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สญ
ั ญาเช่าฉบับนีส้ นิ ้ สุด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย
1.ปั จจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 2 บริษัท
1.1) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว บริษัท ซี.เอส.เอส.เอน
เนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงำนขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และงำนติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ำของหน่วยงำนรำชกำร
และ โครงกำรต่ำง ๆเป็ นหลัก
1.2) บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิ จให้บริกำรติดตัง้ เสำสัญญำณและอุปกรณ์
โทรคมนำคมให้บริกำรบำรุงรักษำเครือข่ำยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey
2.ปั จจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 2 บริษัท
2.1) บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่งเป็ นบริษัทนิติบคุ คล
ที่จัดตัง้ และจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐประชำธิป ไตรประชำชนลำว โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในกำร
ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนนำ้
2.2) Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS” ) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ เป็ นบริษัทนิติ
บุคคลที่จัดตัง้ และจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศเวียดนำม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่จงั หวัดฟูเยีย้ น สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม จำนวน 2 โครงกำร ขนำดกำลังกำร
ผลิตติดตัง้ รวม 99.216 เมกะวัตต์
อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจำเป็ นต้องพิจำรณำลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกือ้ หนุน และเอือ้ ประโยชน์ต่อกำรทำธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำผลตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคำดว่ำจะได้รบั จำกกำรลงทุนเป็ นสำคัญเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของกลุม่ บริษัท
โดยบริษัทจะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสมและผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเป็ นสำคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทจะควบคุมดูแลด้วยกำรส่งกรรมกำร และ/หรือ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยของบริษัทเข้ำไป
เป็ นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ มีสิทธิในกำรออกเสียงในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย หรือคดี
ใด ๆ ด้วยกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่ำร้อยละ5ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
(2) คดีที่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบ เป็ นตัวเลขได้
(3) คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
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นโยบายการจ่ายปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นีก้ าร
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอร์ยี่ จากัด และบริษัท นีออนเวิรค์ ส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทย่อย”)
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทย่อยกาหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิน ปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ ในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทได้มกี ารจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้

ปี

งบการเงินเฉพาะ
2561

2560

2562

กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

0.22

0.15

0.03

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

0.18
83%

0.12
82%

0.03
101%

หมายเหตุ :

ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลดาเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้
ละ 0.02 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 อนุมตั ิการจ่ายปั นผลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 โดยจ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ น
การจ่ายปั นผลปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท อย่างไรก็ดีการจ่ายปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 28 เมษายน 2563

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุน้
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
หุ้นสามัญ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน 588,036,884.50 บำท แบ่ ง เป็ นหุ้น สำมัญ จ ำนวน
1,176,073,769 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท โดยมีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 587,869,544.50 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ
จำนวน 1,175,739,089 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท
หุ้นกู้
- ไม่มี ผู้ถอื หุ้น

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุด วันที่ 16 มีนำคม 2563
ลำดับ
ชื่อ-นำมสกุล
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์
1.1 นาย
สมพงษ์
กังสวิวัฒน์
1.2 นาง
วันดี
กังสวิวัฒน์
1.3 นาง
สุนนั ทา
กังสวิวัฒน์
1.4 นาย
สุกิจ
กังสวิวัฒน์
2. ครอบครัว เมฆมณี
2.1 นาย
กิ ตติรตั น์
2.2 นาง
อรณี
2.3 นาย
ณัฐภัทร
2.4 นาง
วารี

เมฆมณี
เมฆมณี
เมฆมณี
เมฆมณี

3 นาย
โอภาส
ติยวัฒนาโรจน์
4 บริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
5. ครอบครัว เศวตวรรณรัตน์
5.1 นาง
เกษร
เศวตวรรณรัตน์
5.2 น.ส.
ภณิ ดา
เศวตวรรณรัตน์
6
7
8
9
10

นาย
ปรีชา
อรุ ณยิ่ งมงคล
นาย
สกล
สัณหฉวี
นาง
พชรพรรณ
อรุ ณยิ่ งมงคล
นาย
มนตรี
กังสวิวัฒน์
NOMURA PB NOMINEES LTD.
รวม 10 อันดับแรก
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รำยอื่ น ๆ

จำนวนหุน
้

คิดเป็ น (%)

208,148,836
2,644,578
1,794,300
98
212,587,812

17.70
0.22
0.15
0.00
18.08

30,058,756
7,500,000
10,000,000
10,000,000
57,558,756
58,339,711
38,911,254

2.56
0.64
0.85
0.85
4.90
4.96
3.31

22,349,496
3,341,688
25,691,184
22,362,240
20,956,528
20,076,880
10,000,901
9,621,200
476,106,466
699,632,623
1,175,739,089

1.90
0.28
2.19
1.90
1.78
1.71
0.85
0.82
40.49
59.51
100.00

ข้อจากัดการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุน้ ของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระ
แล้ว ซึง่ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2563 มีชำวต่ำงชำติถือครองหุน้ ของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.61 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี –
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาล

สานักงานผู ้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

กรรมการผู ้จัดการ
สายงานโทรคมนาคม

กรรมการผู ้จัดการ
สายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์

กรรมการผู ้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู ้จัดการ
สายงานการเงินบัญชี

กรรมการผู ้จัดการ
สายงานการจัดการ

หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทางานขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์
เป็ นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานกับบริษัทผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทา
สัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบตั ิงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนาเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ส่วนของ
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระ
เป็ นจานวนกึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปั จจุบันมีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน ซึ่งเป็ น
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เ ป็ น ผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน (ในจานวนนีเ้ ป็ นกรรมการอิ สระ
ทัง้ 4 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย
1.
รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์
ฉัตรอัครพัฒน์
2.
นายฉัฐภูมิ
ขันติวิรยิ ะ
3.
รศ.ประภาษ
ไพรสุวรรณา
4.
ดร.วุฒิชยั
ดวงรัตน์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็ นจานวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ หมด โดยบริษัทตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บคุ คลคนเดียวกันกับผูท้ ี่
ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินงานและคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย อย่างไรก็ดีกรรมการบริษัทยังได้กาหนดนิยาม
และคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรือ ผู้มี อ านาจควบคุม ของผู้ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จกับ บริษัท บริษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่
รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ ประกอบกิ จการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริม ทรัพ ย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืมคา้
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น หลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่
ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่ าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการ
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5.

6.

7.
8.

9.

ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้น ส่ ว น
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้วา่ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทัง้ นีใ้ นการดาเนินกิจการนัน้ กรรมการต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัททัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 ท่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายสมพงษ์
รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์
นายฉัฐภูมิ
รศ.ประภาษ
ดร.วุฒิชยั
นายโอภาส
นายกิตติรตั น์
นางสาวภณิดา
นางสาวนงนุช

กังสวิวฒ
ั น์
ฉัตรอัครพัฒน์
ขันติวิรยิ ะ ***
ไพรสุวรรณา */***
ดวงรัตน์
ติยวัฒนาโรจน์
เมฆมณี
เศวตวรรณรัตน์
เตมีศรีสขุ **

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
* รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
** โดยมีนางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ เป็ นเลขานุการบริษัท
*** นายฉัฐภู มิ ขันติวิริยะ และ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ครบวาระการดารงตาแหน่งในปี 2563 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการ
แต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการซึง่ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรตั น์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจาเป็ น
3. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. มี อ านาจและรับผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ หน้าที่ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกาไรสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
6. มีอานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนาให้อนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิในเรื่องหนึ่ง
เรือ่ งใด ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มี อ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนิน งานสาหรับ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ื อหุน้ ตลอดจนมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ ายบริหารอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้า งหุ้นส่ว นสามัญ หรือ เป็ น หุ้น ส่วนไม่จากัดความรับผิ ด ในห้า งหุ้น ส่ว นจากัด หรือ เป็ น กรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททาขึน้
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้อ งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้ถื อ หุ้น โดยสม่ า เสมอ และด าเนิ น งานโดยรัก ษาผลประโยชน์สูง สุด ของผู้ถื อ หุ้ น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดาเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูต้ ิดตามและดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
จากภายนอก
15. มี อ านาจพิ จ ารณาและอนุมัติ เ รื่อ งใด ๆ ที่ จ าเป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ บริษั ท หรือ ที่ เ ห็ น ว่า เหมาะสมและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
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16. เรือ่ งดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทาได้ก็ตอ่ เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก)เรือ่ งใด ๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข)เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระทาได้ก็ตอ่ เมื่อได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก)การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข)การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท
ค)การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริษัท ทัง้ หมดหรือ บางส่ว นที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
18. รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทงั้ ของตนเอง คูส่ มรส
และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า
19. กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน5
บริษัท
ทัง้ นี ้ เรือ่ งใดที่กรรมการ และ/หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ่ งนัน้
การแต่งตั้งและพ้นตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดถ้าจานวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้กบั ส่วนหนึง่ ในสามกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่สดุ นัน้ ออกจากตาแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาตาแหน่ง
แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยหุน้ หนึง่ เท่ากับหนึง่ เสียง
3.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลื อกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
4. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งก็ตอ่ เมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดพ.ศ.
2535
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดพ.ศ.2535
 ศาลมีคาสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะดาเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เข้า เป็ น กรรมการแทนในกา รประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลือ อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดงั กล่าว
ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไป) เว้นแต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็ นอิสระและประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชีแ้ จงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
การดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. มีหน้าที่ในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการดาเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และควบคุมให้การประชุมดังกล่าวเป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม พรบ.บริษัทมหาชนจากัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และมีคะแนนเสียงเท่ากัน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี
ซึ่งกาหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ได้มีการ
กาหนดตารางการประชุมกรรมการประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวม
เป็ นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

วันที่ 28 ก.พ.2563
วันที่ 12 พ.ค. 2563
วันที่ 14 ส.ค. 2563
วันที่ 13 พ.ย.2563

วันที่ 28 ก.พ.2563
วันที่ 12 พ.ค.2563
วันที่ 14 ส.ค. 2563
วันที่ 13 พ.ย.2563

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
วันที่ 28 ก.พ.2563

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
วันที่ 12 พ.ค.2563

การประชุม
ยุทธศาสตร์
วันที่ 9 ม.ค.2563
วันที่ 2 เม.ย.2563
วันที่ 2 มิ.ย.2563
วันที่ 7 ก.ค.2563
วันที่ 1 ก.ย.2563
วันที่ 6 ต.ค.2563
วันที่ 1 ธ.ค.2563
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ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทจะดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุม ทัง้ นีก้ รรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสูก่ ารประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ ายเลขานุการและส่วนผูถ้ ือหุน้
เพื่อดาเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรือ่ งต่าง ๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นผูน้ าและควบคุมการประชุมให้เป็ นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุ ปที่ได้จาก
การประชุม ทัง้ นีใ้ นการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง กรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะ
ไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเพื่อชีข้ าด
นอกจากนีร้ ายงานการประชุมจะถูกจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีขอ้ มูลครบถ้วน และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครัง้ ควรมี
กรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด และการลงมติตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนประชุมทัง้ หมดในแต่
ละปี ทั้งนี้ในปี 2562กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 95.56 ของจานวนประชุมทั้งหมด
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทัง้ สิน้ จานวน 5 ครัง้ เป็ นตามวาระปกติจานวน 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน และวาระพิเศษ 1 ครัง้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายสมพงษ์

กังสวิวฒ
ั น์

2

รศ.ดร.ปิ ตพิ ฒ
ั น์

ฉัตรอัครพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ

3

นายฉัฐภูมิ

ขันติวริ ยิ ะ

4

รศ.ประภาษ

5

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
วาระ วาระ รวม ประชุม
ปกติ พิเศษ
ผู้ถอื หุ้น
4/4
1/1
5/5
1/1
4/4

1/1

5/5

1/1

กรรมการอิสระ

4/4

1/1

5/5

1/1

ไพรสุวรรณา

กรรมการอิสระ

4/4

1/1

5/5

1/1

ดร.วุฒชิ ยั

ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

4/4

1/1

5/5

1/1

6

นายโอภาส

ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ

3/4

1/1

4/5

1/1

7

นายกิตติรตั น์

เมฆมณี

กรรมการ

4/4

1/1

5/5

1/1

8

นางสาวภณิดา

เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ

4/4

1/1

5/5

1/1

9

นางสาวนงนุช

เตมีศรีสขุ

3/4

1/1

4/5

1/1

กรรมการ

หมายเหตุ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละมีประสบการณ์
ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทัง้ 4 ท่าน โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 4 ครัง้ ควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2562 (ครั้ง)

1. รศ.ดร.ปิ ตพิ ฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
4. ดร.วุฒชิ ยั ดวงรัตน์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอ แต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้องปี ละ1ครัง้
5. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรือ รายการที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ื อหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มี
การปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์ได้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ทั้ง นี ใ้ นปี 2562 คณะกรรมการสรรหาพิ จารณาค่าตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าลมี การประชุมจ านวน 1 ครัง้ โดยมี
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯปี 2562 (ครั้ง)

1. รศ.ดร.ปิ ตพิ ฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ

1/1

2. คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ

1/1

3. คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการสรรหาฯ

1/1

หมายเหตุ

โดยมีนางประภัสสร ลักษณ์วฒ
ุ วิ งศ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. สรรหาและน าเสนอรายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม สาหรับ การเข้า ด ารงต าแหน่ง เป็ น กรรมการของ
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความ
เหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตาแหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการ
ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจาเป็ น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ(ถ้ามี) ซึง่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ
ค่าเบีย้ ประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี
3. พิจารณา สรรหา กาหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทัง้ กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่ อ นไข
การว่าจ้างบุคคลที่จะดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิ จ ารณาและให้ค วามเห็ น ต่อ คณะกรรมการบริษั ท และติ ด ตามการดูแลการดาเนิ น การ เกี่ ย วกับ วิ สัยทัศน์
และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทัง้ แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษัท
5. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบรรษัทภิบาล
1. พิ จ ารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุ ม ัติ เ รื่ อ ง นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิที่ดีตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่วางไว้
3. กากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตาม
กฎหมายเช่นสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยเป็ นต้น
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ คณะ รายบุคคล และคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
5. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี และนโยบายอื่น ๆที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย
1 ท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 1 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ปี 2562 (ครั้ง)
1/1
1/1

1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกิตติรตั น์ เมฆมณี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
5. นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ

1/1
1/1

หมายเหตุ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กาหนดและนาเสนอนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้า นต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ ง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนยั สาคัญต่อบริษัท เป็ นต้น
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดาเนินงาน สาหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่กาหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทางานของบริษั ท ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ นั ใจ
ว่าองค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. แต่งตัง้ บุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม
รวมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บคุ ลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทางานดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
5. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้ม่ นั ใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนาไป
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ จัดทาวิเคราะห์ประเมินปั จจัยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ และจะมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษัท ทัง้ ความเสีย่ งที่มาจากปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายในของบริษัท
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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66 รายงานประจาปี 2562
คณะกรรมการยุทธศาสตร์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านการลงทุนของบริษัท อีกทัง้
ติดตามงานด้านยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท โดยกาหนดให้มีการประชุมปี ละ 5 ครัง้ โดยในปี 2562 มีกรรมการยุทธศาสตร์
เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 91.11 ของการประชุมทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล

1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
2. รศ.ดร.ปิ ตพิ ฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
3. คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
5. ดร.วุฒชิ ยั ดวงรัตน์
6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
7. นายกิตติรตั น์ เมฆมณี
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์
กรรมการยุทธศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
ปี 2562 (ครั้ง)

หมายเหตุ

5/5
5/5
5/5
5/5
1/5
5/5
5/5
5/5
5/5

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
1. กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดาเนินงาน สาหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
การลงทุน ซึง่ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทางานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าองค์กรมีการ
จัดการและกระบวนการบริหารการลงทุนอย่างเหมาะสม
3. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้ม่นั ใจว่า กลยุทธ์การบริหารการลงทุนได้ถกู นาไปปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องและเป็ นไป
ตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน โดยกาหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ ใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ จานวน 12 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทัง้
12
ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ หมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ปี 2562 (ครั้ง)

1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร

12/12

2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการบริหาร

12/12

3. นายกิตติรตั น์ เมฆมณี

กรรมการบริหาร

12/12

4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการบริหาร

12/12

5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

กรรมการบริหาร

12/12

หมายเหตุ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
อานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. การกากับดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหาร
2. ให้คาแนะนาฝ่ ายจัดการในการดาเนินธุรกิจ
3. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่จดั การงานและดาเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
หรือได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. กิจการดังต่อไปนีเ้ สนอผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
4.1 เรือ่ งเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
4.2 เรือ่ งที่หากทาไปแล้วจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการของบริษัท
4.3 เรือ่ งที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
4.4 เรือ่ งที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
4.5 เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควรเสนอเพื่ อ อนุ มัติ เ ป็ นรายเรื่ อ ง หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าที่ ในการดาเนิ นกิ จกรรมตามที่กาหนดเพื่อ บริหารบริษัท ให้ป ระสบ
ความสาเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึง่ รวมถึง
5.1 จัดทาและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สาคัญของบริษัท และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิ จประจาปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน
รวมถึ งสิ่งที่ ตอ้ งริเริ่มต่าง ๆ ที่ สาคัญ เพื่ อ ให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.3 พิ จ ารณากลั่น กรองโครงการที่ มี ค่า ใช้จ่ า ยประเภททุน ที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ก าหนด
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการหรือได้รบั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท
5.5 พิจารณาทบทวนอานาจดาเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในตารางการมอบอานาจและนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้า
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุม
คราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซือ้ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในจานวน
ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
ต่อรายการ
9. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
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10. จัด สรรเงิ น บ าเหน็ จ รางวัลซึ่ง ได้ร ับ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท แล้ว แก่ พ นัก งานหรือ ลูก จ้า งของบริ ษั ท
หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
11. แต่ ง ตั้ง หรื อ มอบหมายให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อานาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
(ถ้ามี) รวมทัง้ รายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 6 ท่านดังนี ้
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รายชื่อ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
นายกิตติรตั น์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ
นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิตพิ นั ธ์

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานโทรคมนาคม
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน – บัญชี
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททุกประการ
2. มี อ านาจสั่ ง การ วางแผน ควบคุ ม และดู แ ลด าเนิ น ง านของบริ ษั ท ให้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกาหนด
3. จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ของแต่ละหน่วยงานเพื่อนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซือ้ ขาย การจัดหา
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจาหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน
และบริการเป็ นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมตั ิที่กาหนด
5. อนุมตั ิการจัดซือ้ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลกู ค้า ในจานวนเงิน
ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
6. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรื อสิ่งปลูกสร้าง เป็ นต้นในวงเงิ นไม่เกิ น 20 ล้านบาท
ต่อรายการ
7. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
8. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆโบนัส และปรับ
ขึน้ เงินเดือน สาหรับพนักงานในตาแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
9. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจาเป็ น และเป็ น
การดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
10. พิจารณาและดาเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะต้องได้รบั การ
ลงมติและ/หรืออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการ
มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอานาจอนุมตั ิ
รายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้ นีใ้ นการทานิติกรรมใด ๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือผูร้ บั มอบอานาจที่มีสว่ นได้เสียดังกล่าวจะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อนาเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไป
ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ เป็ นเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีประวัติดงั นี ้
นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
 ตาแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
 อายุ 56 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตรDirector Accreditation Program รุน่ 37/2005
 หลักสูตรDirector Certification Program รุน่ 60/2005
 หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ 27/2008
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พืน้ ฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุน่ 6
ปี 2554สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ประสบการณ์ทางาน
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบนั
:
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ, เลขานุการบริษัท
2554-ปัจจุบนั
:
กรรมการบริหาร
2548-ปัจจุบนั
:
กรรมการ
อื่น ๆ
2540-ปัจจุบนั
:
กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
2558-ปัจจุบนั
:
กรรมการ บริษัทนีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ราชการดังกล่าวประกาศกาหนด
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รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ข องกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร คู่ ส มรสบุ ต ร
ทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตัง้ แต่ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทและทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้อง
รายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทาการ รวมทัง้ ทาการทบทวนทุกปี
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุ การบริษัททาการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุม
รับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
รายงานการถื อ หลัก ทรัพ ย์ข องกรรมการ ผู้บ ริ ห าร คู่ ส มรสของบุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะของกรรมการและผู้บ ริ ห าร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
หุ้นสามัญ
ลำดับ

รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นที่ สัดส่วน
ที่ถือ
เปลีย่ นแปลง กำร
ณ วันที่
เพิม่ ขึน้
ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
ณ วันที่

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
กรรมกำรบริษัท
1 นายสมพงษ์ กังสวิ วัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2 รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิ ริยะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5 ดร.วุฒิชยั ดวงรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายกิตติรตั น์ เมฆมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสชุ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 208,148,836

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

50,000
-

กรรมการ

58,339,711
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ใน
บริษัท

-

1,794,300
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(ลดลง)
ในปี 62

30,058,756
10,000,000
3,341,688
1,502,928

17.70
0.15
0.00
4.96
2.56
0.85
0.28
0.13
-

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)

ลำดับ

รำยชื่อ

กรรมกำรบริหำร
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายกิตติรตั น์ เมฆมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นางสาวนงนุช เตมีศรีสชุ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6

นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิ ติพนั ธ์

ตำแหน่ง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานโทรคมนาคม

จำนวนหุน้ ที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 62

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

30,058,756
10,000,000
3,341,688
1,502,928
-

-

-

17.70
0.15
4.96
2.56
0.85
0.28
0.13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนหุน้
ทีถ่ ือ
ณ วันที่

จำนวนหุน้
ทีถ่ ือ
ณ วันที่

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

208,148,836
1,794,300
58,339,711
-

กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินบัญชี
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานรวมทัง้ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ การขยายตัวของธุรกิจ โดยที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
เงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.กรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
 ประธานกรรมการบริษัท
จานวน 70,000 บาท/เดือน
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- กรรมการบริษัท
จานวน 30,000 บาท/ครัง้
2.กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
3.กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
 กรรมการบริหารความเสีย่ ง

จานวน 50,000 บาท/เดือน
จานวน 20,000 บาท/เดือน
จานวน 10,000 บาท/ครัง้

จานวน 10,000 บาท/ครัง้

4.กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
 กรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 10,000 บาท/ครัง้
5. กรรมการยุทธศาสตร์
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
 กรรมการยุทธศาตร์

จานวน 5,000 บาท/ครัง้

สาหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมนี ้
6. ส่วนที่เหลือให้สารองไว้สาหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรต่อไป

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
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สรุ ปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคล ปี 2562 ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ย
ค่าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน
-

70,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ย
ค่าตอบแทน คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุม
ประชุม
รายเดือน
สรรหาฯ
บริหารความ ยุทธศาสตร์
เสี่ยง
-

รวมสุ ทธิ

25,000.00

825,000.00

25,000.00

475,000.00

2. รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

150,000.00

-

40,000.00

600,000.00

10,000.00

3. นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

150,000.00

-

40,000.00

240,000.00

10,000.00

4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

150,000.00

-

40,000.00

240,000.00

-

-

25,000.00

455,000.00

5. ดร.วุฒิชยั ดวงรัตน์

150,000.00

-

40,000.00

240,000.00

-

-

5,000.00

435,000.00

6. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

150,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

175,000.00

7. นายโอภาส ไพรสุวรรณา

120,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

145,000.00

8. นายกิ ตติรตั น์ เมฆมณี

150,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

175,000.00

9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

150,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

175,000.00

10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

120,000.00

-

-

-

-

-

25,000.00

145,000.00

205,000.00

3,075,000.00

1,290,000.00

70,000.00 160,000.00 1,320,000.00

20,000.00

-

70,000.00

10,000.00

10,000.00

หมายเหตุ : โดยพล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ได้ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้ นี ้
คุณสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร
โดยใช้การวัดผลการดาเนินงานในรู ปแบบของดัชนีวดั ผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผูบ้ ริหารแต่ละคนจะมี KPI
ประจาปี ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่เป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ดชั นีชีว้ ดั ต่าง ๆเป็ นตัวบ่ง ชี ้ ได้แก่
ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล รวมทัง้ ยังเปรียบเทียบค่าตอบแทน ในตาแหน่ง
และกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็ นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้ คือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจาปี และสวัสดิการ
อื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ทัง้ นีส้ าหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นนั้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล เป็ นผูพ้ ิจารณา
ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวม
ทัง้ องค์กร อีกทัง้ ยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็ นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard)ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู แ้ ละพัฒนา เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทัง้ นีย้ งั ได้ทาการประยุกต์วตั ถุประสงค์รวมถึง
แนวคิดมุ่งสูค่ วามยั่งยืนด้วยการใช้มมุ มองด่านการเงินเป็ นพืน้ ฐาน นาไปสูว่ ิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความ
คุม้ ค่าในการส่งเสริมการเรียนรู เ้ พื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ครอบคลุม
ทุกกลุม่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ หมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้ คือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจาปี และสวัสดิการอื่น ๆ
ส่วนสิทธิ ประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบสารองเลีย้ งชีพโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั ผูบ้ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ในปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี ้
ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร

ปี 2561
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
6
36,549,829.00

ปี 2562
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
6
28,021,575.00

74 รายงานประจาปี 2562
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
-ไม่มี –
ค่าตอบแทนอืน่ สาหรับผู้บริหาร
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี
2561 และ 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหาร จานวน 6 ท่าน ดังนี ้
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ผูบ้ ริหาร

ปี 2561
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
6

1,092,600.00

ปี 2562
จานวนราย
จานวนเงิน (บาท)
6

1,684,584.00

บุคลากร

จานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนทัง้ สิน้ 308 คน ประกอบด้วย
พนักงานตามสายงานดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

สายงาน
สายงานขายและติดตัง้ โทรคมนาคม
สายงานขายและการตลาด
สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบริหารงานทั่วไป
รวมทัง้ สิน้

จานวนพนักงาน
44
178
10
76
308

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ มีรายละเอียดดังนี้
จาแนกแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิน้

จานวนพนักงาน
140
168
308

% จานวนแยกตามเพศ
45.45%
54.55%
100.00%

จาแนกแยกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี
30 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวมทั้งสิน้

จานวนพนักงาน
43
234
31
308

% จานวนแยกตามอายุตัว
13.96%
75.98%
10.06%
100.00%

8.6.2

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร อันได้แก่ เงินเดือน
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี ้
ค่าตอบแทน
พนักงาน

ปี 2561
จานวนเงิน (บาท)
146,508,162.49

ปี 2562
จานวนเงิน (บาท)
149,381,721.81

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ให้แก่พนักงาน ดังนี ้
8.6.3

ปี 2561
จานวนเงิน (บาท)
4,129,544.00

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
พนักงาน

บุคลากรบริษัทย่อย

ปี 2562
จานวนเงิน (บาท)
4,173,373.00

บริษัทฯมีบริษัทย่อยจานวน 2 บริษัท ซึง่ มีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560ดังนี ้
บริษัท

จานวนพนักงาน

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จากัด

-

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด
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รวม
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หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จากัด ไม่มีพนักงานเนือ่ งจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทัง้ หมดมายังบริษัทฯแล้วเมือ่ เดือนเมษายน 2559
นอกจากนัน้ บริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัทไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะเวลา 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวัสดิการอื่น ๆดังนี ้
บริษัท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จากัด
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด
รวม

จานวนบาท
33,487,825.85
33,487,825.85

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2562 คือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 5874 แห่ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รบั การเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 เป็ นผูส้ อบบัญชี อิสระ มีความน่าเชื่ อถื อและไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องสาหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 2,905,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
CSS
Energy
NWC
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี (Audit fee) (Baht)
1,410,000.00
185,000.00
440,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
540,000.00
90,000.00
240,000.00
Total
1,950,000.00
275,000.00
680,000.00
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 ไม่มีคา่ บริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กบั ผูส้ อบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น
สวัสดิการพนักงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานให้ดีขนึ ้ นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆเพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจาปี
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้ งนีเ้ พื่อสร้างขวัญและกาลังใจและ
เสริมสร้างความมั่นใจในการทางานร่วมกับบริษัท โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่พนักงานจะได้รบั
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หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานซึง่ สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี ้
การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น
 บริษัทมีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการทางาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
 บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจาปี ปี ละ1 ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานและหน่วยงาน รวมทัง้ เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับ
ผลการดาเนินงานของบริษัท
 บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แ ก่ ประกันอุบตั ิเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้พนักงานมีสขุ ภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ
ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงานเป็ นต้น
 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว
 บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับชั้นพนักงานเป็ นประจาปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรู ปแบบ KPI
(Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบตั ิงานและความสามารถของพนักงาน
โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็ นสากลด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วย
ปั จจัย 4 หลักคือด้า นการเงิ นอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิ จของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา ที่กาหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม
 บริษัทมีกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินยั การออมที่ดี บริษัทฯ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถกาหนดอัตราเงินสะสมได้ตงั้ แต่ 3% จนถึง 15% สาหรับส่วนบริษัทจะสมทบ
เงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบตั ิแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตาม
อายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึง่ จะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็ นกลุม่ งาน ดังนี ้
1. กลุม่ งาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานด้านธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ งานหลัก
2. กลุม่ งาน Cost Center คือสายงานบริหารทั่วไป อันประกอบด้วย งานการเงินบัญชี งานบริหารจัดการต่าง ๆ
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องยิ่งขึน้ โดยนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ CSSแบ่งออกเป็ น 3 ด้านหลักๆ คือ
1) HRM : Human Resource Management บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขนึ ้ มีความสุขเปรียบเสมือนองค์กรเป็ นบ้านหลังที่ 2 รวมถึงเป็ นที่ปรึกษาที่ดีให้กบั พนักงานทุกคนและ
พนักงานเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของ HR Clinic
2) HRD: Human Resource Development เป็ นการส่งเสริมศัก ยภาพให้กับพนักงาน ด้วยวิธีการเรียนรู ท้ ี่
หลากหลาย และเน้นการนาความรู ท้ ี่ได้รบั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริงอันส่งผลต่อความก้าวหน้าของตัว
พนักงานต่อไปในอนาคต โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทาการสารวจความต้องการในการฝึ กอบรม โดย
การจัดส่งแบบสารวจให้แต่ละสายงานเป็ นประจาทุกสิ น้ ปี ซึ่งภายหลังที่ผบู้ ริหารแต่ละสายงานทาการ
กรอกแบบสารวจเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งกลับมายังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทาการรวบรวม คัดกรอง
จัดหาหลักสูตร และจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี รวมทัง้ จัดทางบประมาณในการฝึ กอบรมประจาปี
นาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่ งภายหลังการฝึ กอบรมฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะให้
พนักงานทาการประเมินความพึงพอใจในการฝึ กอบรม รวมทัง้ ติดตามผลหลังการฝึ กอบรม

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการพัฒนาที่สาคัญในปี นมี ้ ีผลดังนี ้
 การวัดผลสาเร็จตามแผนการฝึ กอบรมประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 71.00
 การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึ กอบรมคิดเป็ นร้อยละ 87.89
 การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมคิดเป็ นร้อยละ 53.24
นอกจากนีใ้ นการฝึ กอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนือ้ หาหลักสูตรที่สนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์ก ร ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรให้กับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทัง้ สิน้ จานวน 35 ครัง้ โดยมีจานวนชั่วโมงเฉลีย่ เท่ากับ 14.67 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี ้
 อบรมภายใน โดยการเชิ ญ วิท ยากรภายนอกที่ มีค วามรู แ้ ละประสบการณ์ม าถ่ ายทอดความรู ้
ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจานวน 10 ครัง้ โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย หลักสูตรระเบียบปฏิบตั ิ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็ นต้น สาหรับ
ปี 2562 หลักสูตรอบรมภายในดังนี ้ หลักสูตรTEAM FOR FUN RUN FOR WORK หลักสูตร การ
ติดตามและดาเนินคดีเมือ่ ลูกค้าผิดนัดชาระ หลักสูตรผูบ้ งั คับปั้นจั่น ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่ผบู้ งั คับปั้นจั่น
ฯ หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภยั ขัน้ ต้น หลักสูตรความรู ้
เบือ้ งต้นสาหรับพนักงาน หลักสูตรProduct Knowledge หลักสูตรโครงการสร้างเสริมวิ นัย การ
ทางานในสถานประกอบกิจการ
 อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผูบ้ ริหารเข้ารับการฝึ กอบรมจากสถาบันภายนอก
ซึ่งเป็ นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรติวเข้มให้เต็ม
100 เพื่ อ AGM 2562 หลัก สูต ร Sustainable Supply Chain หลัก สูต ร จป.บริห าร หลัก สูตรช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร จป.เทคนิค หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู ร้ ายได้ใหม่ตาม
TFRS 15 สาหรับธุรกิจต่อไปรุ น่ ที่ 3-62 เป็ นต้น โดยในปี 2562 บริษัทได้จดั ให้มีการอบรมภายนอก
จานวน 25 ครัง้
3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัย
สาหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015เพื่อสร้างความเชื่อมันและการันตีในมาตรฐานซึง่ ได้รบั
การยอมรับในระดับสากล ในปี 2562 บริษัทได้จดั อบรมให้ความรู แ้ ก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกาหนดว่าด้วย
วิธีปฏิบตั ิที่ปลอดภัยในการทางานต่าง ๆรวมทัง้ จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ด้ า้ นความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทางานให้พนักงานมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี อาทิเช่น หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1 หลักสูตรจป.วิชาชีพ หลักสูตรจป.เทคนิค หลักสูตรต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจลดโลกร้อนและ
ความยั่งยืน หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภยั ขัน้ ต้น (ซ้อมหนีไฟ) อีกทัง้ ในปี ที่ผ่านมาบริษัทมีการ
บริหารจัดการ เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานโดยแบ่งเป็ น 4 ด้านดังนี ้
 ด้านระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015 รองรับซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล อีกทัง้ บริษัทจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการระบบความปลอดอภัย อาชีวอนามัยมีแผนงานอย่างชัดเจน
 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจัดให้มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
 ด้านพนักงาน บริษัทกาหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตอ้ งผ่านการอบรมการใช้งานที่
ถูกต้อง และได้เอกสารรับรอง
 ด้านองค์กร
- บริษัททาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับทราบทัง้ ทางระบบ Intranet และติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดเรือ่ งความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานหน้างาน
- บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม และดาเนินการป้องกันความปลอดภัยในมลภาวะทางอากาศ
แสง สี เสียง โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสภาบันฯ ที่ถกู ต้องรับรองได้
- บริษั ท จัด พื น้ ที่ ก ารท างานให้เ หมาะสมและสะดวกในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ ลดการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการใช้พนื ้ ที่
- บริษัทได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยฯ ที่ถกู ต้องกับบริษัท Sub contract
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จากการฝึ กอบรมให้ความรู แ้ ก่พนักงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็ นรู ปธรรม
จึงทาให้ในปี 2562 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขัน้ หยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
อย่างไรก็ ดีนอกจากการอบรมและให้ความรู ด้ า้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯยัง
ตระหนักและให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ง ที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บริษัทวางไว้ ดังนัน้ จึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู แ้ ก่ผรู้ บั เหมา
ของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้จัด ให้มี น โยบายและส่ง เสริ ม ให้พ นัก งานทุก คนของบริ ษั ท ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยได้นาหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิ จมาบรรจุ
เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รบั คาชี แ้ จงและทาความเข้าใจ
เพื่ อ ยึด ถื อ ปฏิ บัติ นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารสื่อ สารให้พ นัก งานทราบถึง นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จการของบริษั ท อย่างต่อเนื่อง
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนัก
ให้ความสาคัญ และเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้ งช่วยกันปฏิบตั ิให้การดาเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด โดยในปี ที่ผา่ นมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ิผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นต่อกำรดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนวิศวกรรมสือ่ สำรและกำรให้บริกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำวิศวกรรมระบบ
ให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่ำงกว้ำงขวำงด้วยกำรจัดกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพระดับมำตรฐำนสำกล โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่อกำรดำเนินธุรกิจ ด้วยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและยกระดับของกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีกำรทบทวนทุกปี และปรับปรุงอยูเ่ สมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนในเรื่องดังกล่ำวมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และคณะกรรมกำรบริษัท
เชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รบั ควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตั ิรว่ มกันทัง้
องค์กรจึงกำหนดเป็ นแนวนโยบำยให้ผบู้ ริหำร พนักงำนและบุคลำกรทุกคนของบริษัทต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำย จริยธรรมและ
แนวปฏิบตั ิต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงจัดให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบตั ิงำนในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ ำงต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนทุก คนจะต้อ งยึด มั่น คู่มื อ หลัก กำรก ำกับ ดูแ ละกิ จ กำรและ
จริย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริษั ท เป็ น แนวทำงในกำรประพฤติ ป ฏิ บัติ ห น้ำ ที่ แ ละยึด ถื อ เป็ น คติ ป ระจ ำใจในกำร
ปฏิบตั ิงำน
2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทสำคัญร่วมกับผูบ้ ริหำรในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำยในกำร
ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมโปร่งใส โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกฝ่ ำย
3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ ริหำรจะต้องเป็ นผูน้ ำในเรื่องจริยธรรมและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์ ตำมแนวปฏิบตั ิดำ้ นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรกำหนดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
ซึง่ กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
2. กำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเพื่อให้ผมู้ ี สว่ นได้เสียทุก
ฝ่ ำยทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยกำรกำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนีบ้ ริษัทยังได้จดั ทำ
จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิของกรรมกำรผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในช่อง
ทำงกำรสือ่ สำรภำยในองค์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) โดยในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจกำรภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละหมวดโดยมีรำยละเอียดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
คณะกรรมกำรตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิพืน้ ฐำนต่ำง ๆของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในฐำนะของเจ้ำของบริษัท และใน
ฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิ ในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่ำง
เพียงพอ สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท สิทธิตำ่ ง ๆในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำร
ร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำร
อนุมตั ิธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น รวมทัง้ มีเจตนำรมณ์ที่ชดั เจนที่จะไม่กระทำ
กำรใด ๆ อันเป็ นกำรลิดรอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในกำรใช้สทิ ธิในเรื่องต่ำง ๆ ที่ผถู้ ือ
หุน้ สมควรได้รบั ด้วย
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80 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
1.1

การปกป้ องสิทธิผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงหน้ำที่ในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงคุม้ ครอง
และส่ง เสริม ผู้ถื อ หุ้น ทุกรำยให้ได้ร ับและใช้สิทธิ ขั้น พื น้ ฐำนของตนตำมกฎหมำยและข้อ บังคับ ของบริษัท อย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมและเป็ นธรรม ตำมข้อบังของบริษัท และสอดคล้องตำมข้องบังคับและระเบียบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึง
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสิทธิพนื ้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ กำรซือ้ กำรขำย กำรโอนหุน้ กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของ
กิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี และ
พิจำรณำเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อำทิเช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทและ
หนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษต่ำง ๆ เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัทไม่มีกำรกำหนด
นโยบำยในลักษณะกีดกันในกำรติดต่อสือ่ สำรกันของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีนโยบำยในกำรทำข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น

1.2

การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกปี โดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดรอบบัญชี ในแต่ละปี
สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นจะเป็ นกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมที่
เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีแนวนโยบำยในกำรสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำย รวมถึงผูล้ งทุนสถำบันเข้ำประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจำกนีบ้ ริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมให้มีควำม
เหมำะสมและสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเสนอวำระกำร
ประชุม เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ ได้ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีกำรที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลักทรัพย์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้ผถู้ ื อหุน้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้จัดทำ
หนังสือเชิญประชุม ที่ระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงชัดเจนพร้อมเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละวำระกำรประชุม ทัง้ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำทำงไปรษณีย ์ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีขอ้ มูลและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำร
พิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ สงสัย สำมำรถส่งคำถำมที่ตอ้ งกำร
ให้ตอบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำตำมช่องทำงและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสำมำรถสอบถำม
เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวำระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ และภำยหลังกำรประชุมบริษัทจัดให้มีกำร
บันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ถกู ต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้
โดยในปี 2562 บริษัทได้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องวีนสั
3-4 อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิช่ นั ฮฮลล์ 5 ชัน้ 2 เมืองทองธำนี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูลำ่ ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โดยในระหว่ำงกำรประชุม บริษัทไม่ได้เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกำรดังนี ้
ก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสว่ นร่วมโดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และกำรเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทัง้ กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนที่จะมีกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 บริษัทกำหนดให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร ได้ตงั้ แต่วนั ที่ พิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริษัทเป็ นกำรล่วงหน้ำ ได้ตงั้ แต่
วัน ที่ 9 ตุ ล ำคม 2562 จนถึ ง วัน ที่ 15 มกรำคม 2563 โดยบริ ษั ท แจ้ง ให้ผู้ถื อ หุ้น ทรำบ ผ่ ำ นระบบข่ ำ วของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกำศหลักเกณฑ์ และระบุขนั้ ตอนที่ชดั เจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภำยใต้หวั ข้อ “ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ” ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลำของกำรรับเรื่อง
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอรำยชื่ อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรมำยังบริษัท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
2. บริษัทแจ้งกำหนดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถจัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่ วม
ประชุมได้อย่ำงเหมำะสม
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดยได้จดั ทำทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
สำหรับผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นเวลำประมำณ 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยในปี 2562 บริษัทเผยได้แพร่หนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25
มีนำคม 2562
4. กำรนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผูถ้ ือหุน้ บริษัทมอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมซึง่ ระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร และข้อมูลต่ำง ๆที่สำคัญต่อกำร
พิจำรณำตัดสินใจ รวมทัง้ บริษัทได้จดั ทำเป็ นภำษำอังกฤษสำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ และได้จดั ส่งให้กบั ผู้
ถื อหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่ำ 21 วัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ มีเวลำศึกษำข้อมูลและตัดสินใจอย่ำ ง
เพียงพอ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังได้ลงประกำศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลำ สถำนที่และวำระกำรประชุม
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
5. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทัง้ คำแนะนำในกำรมอบฉันทะ ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองเพื่ อมอบ
ฉันทะให้ผอู้ ื่น หรือแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตำมที่ผถู้ ือหุน้ ระบุได้ รวมทัง้ จัดเตรียมอำกรแสตมป์ ไว้ให้บริกำรผูร้ บั มอบฉันทะโดย
ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
6. สำหรับวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำรมีกำรระบุขอ้ มูล ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำนวนบริษัทที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรทัง้ ที่อยู่ในตลำกหลักทรัพย์ และไม่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ จำนวนปี ที่ดำคงตำแหน่ง ประเภท
กรรมกำรที่เสนอและกำรเข้ำร่วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำ รวมถึงแสดงนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำร
พิจำรณำสรรหำกรรมกำรในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้
7. ส ำหรับ วำระก ำหนดค่ำ ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี คณะกรรมกำรได้จัด ให้มี ก ระบวนกำรในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผุ้ถือหุน้ โดยกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรนัน้
บริ ษั ท ได้เ สนอต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ ค่ำ ตอบแทนทุก รู ป แบบทั้ง ในรู ป แบบค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ น
ค่ำตอบแทนที่เป็ นเบีย้ ประชุม และค่ำตอบแทนที่เป็ นบำเหน็จ โดยแยกกำรนำเสนอเป็ นรำยคณะและรำยตำแหน่ง
รวมถึงแสดงนโยบำย และแนวทำงในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนในหนังสือเชิ ญประชุม เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้
8. บริษั ท เปิ ด โอกำสให้ผู้ถื อหุ้น สำมำรถจัดส่ง คำถำมที่ต ้องกำรให้ชี แ้ จงในประเด็ นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ระเบียบวำระ
กำรประชุ ม ได้ ล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นวั น ประชุ ม ผ่ ำ นอี เ มล์ แ อดแดรสของเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ษั ท
secretary@cssthailand.com หรือจัดส่งเอกสำรคำถำมทำงไปรษณีย ์ โดยจ่ำหน้ำซองถึงฝ่ ำยเลขำและส่วนผูถ้ ือ
หุน้ (นักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ ัน จำกัด (มหำชน) เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้ำน
ใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำย รวมถึงผูล้ งทุนสถำบันใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยอำนวยควำมสะดวกและจัดกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
รวมถึ ง ไม่ก ระท ำกำรใด ๆอัน เป็ น กำรลิด รอยสิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น และเปิ ด โอกำสให้ผู้ถื อ หุ้น ได้ซัก ถำมและแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีใ้ นกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกำรต่ำง ๆ
ในวันประชุมดังนี ้
1. บริษัทได้อำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยเข้ำร่วมประชุมโดยจัดสถำนที่ประชุมที่ สำมำรถ
เดินทำงได้สะดวก อีกทัง้ ยังจัดบริกำรรถรับส่งผูถ้ ือหุน้ มำยังสถำนที่จดั ประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมำยเชิญ
ประชุม อย่ำงชัดเจน
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82 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
2. บริษัทได้จัดเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี โดยใช้ระบบบำร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำย
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรให้แก่ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทใช้บริกำรระบบจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตัง้ แต่กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรประมวลผล ซึง่ สำมำรถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบโดยทันที
และโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
3. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในกำรประชุม
4. กรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท รวมทัง้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ
ได้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อชีแ้ จงและตอบข้อซักถำมตลอดจนรับฟั งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จำกผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนีผ้ สู้ อบบัญชีของบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถำมให้แก่ผถู้ ือหุน้
5. แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบก่อนเริ่มดำเนินกำรประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ
และกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิ บำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
ให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบ
6. บริษัทให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
7. จัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระอันได้แก่ตวั แทนผูส้ อบบัญชี หรือผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
8. จัดให้มีที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
9. บริษัทให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกที่ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวำระ
ที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วำระที่ได้เข้ำประชุมและ
ออกเสียงเป็ นต้นไป
10. ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิ ญประชุม โดยรำยละเอียดต่ำง ๆที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวำระได้แจ้งแก่ผถู้ ือหุน้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรระชุมหรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
11. ในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ บริษัทกำหนดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมกำร
เป็ นรำยบุคคล
12. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำร
ลงมติ และบันทึกคำถำมคำตอบไว้อย่ำงชัดเจนในรำยงำนกำรประชุม
ภายหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. บริษัทจัดให้มีกำรแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และผลกำรลงคะแนนมติ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภำยในระยะเวลำที่ ตลท.กำหนด
2. หลังจำกประชุมผูถ้ ือหุน้ สิน้ สุดลง บริษัทจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ ระบุ
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆวำระที่ตอ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง และจัดส่ง
ให้กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันหลังจำกวันประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.cssthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
3. เผยแพร่ บั น ทึ ก ภำพบรรยำกำศกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ถื อ หุ้น บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท www.cssthai.com>
นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รบั ทรำบข้อมูลและ
บรรยำกำศในกำรประชุม ที่
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทได้รบั คะแนน 100 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ประเมินโดยสมำคมส่งเสริมกำรลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ และให้โอกำสแก่ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย
และกำหนดให้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำมจำนวนหุน้ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ เท่ำกับหนึ่งเสียงและไม่กระทำกำรใด ๆ
ที่เป็ นกำรจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบัน
ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ จึงกำหนดแนวนโยบำยในกำรดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียม
และเป็ นธรรม ดังนี ้
1. บริษัทกำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ดูแลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระซึง่ จะพิจำรณำดำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หำก
เป็ นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธีแก้ไขให้เหมำะสม กรณี เป็ น
ข้อเสนอแนะที่เป็ นเรื่องสำคัญและมี ผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิ จของบริษัท
กรรมกำรอิสระจะเสนอเรือ่ งดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้
2. บริษัทได้กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึง่
หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บ รรลุนิ ติ ภำวะของบุค คลดัง กล่ำ ว) โดยห้ำ มบุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งท ำกำรซือ้ ขำยหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท เป็ น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย1 เดือนก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และควรรอคอย
อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูล
นัน้ ต่อบุคคลอื่นด้วย
3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ผบู้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท และ
บทกำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรมีกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำร ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ตอ่ สำธำรณะต่อไป
4. คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้กำหนดให้
กรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง (ตำมคำนิยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยกำรจัดทำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำ
กำรทบทวนทุกปี
5. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชุ มและชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและเหมำะสม
เพื่ อ เข้ำ รับ กำรพิ จ ำรณำเลือ กตั้ง เป็ น กรรมกำรของบริษั ท เป็ น กำรล่ว งหน้ำ ก่ อ นวัน ประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น
ตำมหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ำรที่ บ ริ ษั ท หรื อ กฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้อ งก ำหนด รวมถึ ง เผยแพร่
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทัง้ แจ้งผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลดังกล่ำวให้
ผูถ้ ือหุน้ รับทรำบ
6. บริษั ท จัด ท ำหนัง สือ เชิ ญ ประชุมสำมัญผู้ถื อ หุ้น และเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทั้ง รำยงำนประจำปี
และรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็ น 2 ภำษำ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบวำระให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยและเปิ ดเผยหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมภำยในรอบระยะเวลำที่กฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
8. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ซึ่งเป็ นแบบ
ที่ ผู้ถื อ หุ้น สำมำรถก ำหนดทิ ศ ทำงกำรลงคะแนนเสีย งได้เ องในแต่ ละวำระไปพร้อ มกับ หนัง สื อ นัด ประชุ ม
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบอำนำจให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทัง้ บริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้
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9. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจัดให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมที่ตอ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง
ทัง้ นีเ้ พื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ในกรณีมีขอ้ โต้แย้งภำยหลัง พร้อมทัง้ ตรวจนับคะแนนเสียง
และเปิ ดเผยกำรลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจนในรำยงำนกำรประชุม
10. ให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผถู้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ ทีถ่ ืออย่ำงเท่ำเทียมกัน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
11. คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเรียงตำมวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีกำร
เพิ่มวำระในที่ประชุม นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นีเ้ พื่อควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำ
ร่วมประชุม
12. ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันต้องกระทำอย่ำงยุติธรรม (Fair and at arm’s length) โดยคำนึงถึงรำคำตำมธุรกิจ
ปกติหรือเป็ นรำคำอ้ำงอิงกับรำคำตลำด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมกำร
บริษัทได้กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัดด้วย
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรได้กำหนดแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท.
และ สำนักงำน กลต.อย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ มีกำรทบทวนและสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแ ลกิ จกำรอย่ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถมั่นใจได้วำ่ ได้รบั กำรปฏิบตั ิละใช้สทิ ธิที่มีของตนเองได้อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำน
และผูบ้ ริหำรของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกค้ำ เจ้ำหนีพ้ นักงำน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อมเป็ น
ต้น โดยบริษัทตระหนักดีวำ่ กำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนและกำร
พัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่ำว
ได้รบั กำรดูแลเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนีบ้ ริษัทได้กำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยประกำศใน
เว็บไซต์บริษัท และสือ่ สำรไปยังพนักงำนและผูบ้ ริหำรเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิตอ่ สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ และยังส่งเสริมให้มี
ควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัทและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บริษัทตำมแนวทำง ดังต่อไปนี ้
(ก) ผูถ้ ือหุน้
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรำยได้และผลกำไรเพิ่ ม ขึ ้ น
เป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้ำ
บริษัทคำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิ ตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำด้วยควำม
ซื่อสัตย์และเป็ นธรรมอีกทัง้ รักษำและพัฒนำควำมสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้ำ รวมทัง้ รับข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำนำมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุด
(ค) คูค่ ำ้
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรมเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ/หรือข้อตกลงในสัญญำ
ที่ทำร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีทำงธุรกิจซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ ำย
(ง) คูแ่ ข่ง
บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรมและจะปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน
ที่ดี
(จ) เจ้ำหนี ้
บริษัทมีนโยบำยปฏิบตั ิ ตำมเงื่อนไข สัญญำ และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กบั เจ้ำหนี ้ อย่ำงเคร่งครัด ทัง้ ในแง่กำร
ชำระคืนหนี ้ เงินกูย้ ืม ดอกเบีย้ กำรดูแลหลักทรัพย์คำ้ ประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆรวมทัง้ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน
แก่เจ้ำหนีต้ ำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯจะรีบรำยงำนเจ้ำหนีล้ ว่ งหน้ำหำก
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
(ฉ) พนักงำน
บริษั ท มี น โยบำยที่ จ ะปฏิ บัติ ต่อ พนัก งำนทุก คนอย่ำ งเท่ำ เที ย ม เป็ นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ำร
ที่เหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว รวมถึงกำรสนับสนุนเพื่อ
พัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำน
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(ช) ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกือ้ กูลและสร้ำงสรรค์ตอ่ สังคมตำมควำมเหมำะสม
(ซ) สิง่ แวดล้อม
บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัดและวำงแนวทำงในกำร
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อ งอีกทัง้ สนับสนุน ส่งเสริมให้ควำมรู ้ ฝึ กอบรมพนักงำนในเรื่อง
สิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ตำ่ ง ๆอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
(ฌ) กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
บริษัทมีนโยบำยให้บุคคลกรของบริษัท มีหน้ำที่ที่ตอ้ งปกป้องและรักษำทรัพย์สิน ทำงปั ญ ญำที่บ ริษั ท เป็ น
เจ้ำของไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญำต และบุคคลำกรของบริษัทต้องเคำรพและไม่ลว่ ง
ละเมิดในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ
(ญ) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนุษยชน
อย่ ำ งเคร่ง คัด ให้ค วำมเคำรพในสิ ท ธิ เสรี ภ ำพ และไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ทั้ง สิ ท ธิ แ รงงำน สิ ท ธิ ส ตรี สิ ท ธิ เ ด็ ก
และศักดิศ์ รีควำมเป็ นมนุษย์อย่ำงเสมอภำคอย่ำงเท่ำเทียม
ทัง้ นี ้ บริษัทจะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
เหล่ำนัน้ ได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี
จำกกำรที่บริษัทตระหนักถึงคุณภำพและมำตรฐำนของ สินค้ำรวมถึงกำรให้บริกำรต่ำง ๆอันส่งผลถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ำด้วยควำมสือ่ สัตย์และเป็ นธรรมจึงดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นประจำทุกปี โดยมีหวั ข้อวัดผลควำม
พึงพอใจ 1) ด้ำนผลิตภัณฑ์ 2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรให้บริกำร 3)ด้ำนรำคำขำย 4)ด้ำนกำรสั่งซือ้ สินค้ำ 5) ด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำ
โดยในปี นบี ้ ริษัทได้รบั คะแนนเฉลีย่ 4.27 จำกคะแนนเต็ม 5
นอกจำกนีจ้ ำกแนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรในด้ำน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ดังนี ้
แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทั้ งภำยใน และภำยนอกองค์กร แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะ (Whistle Blower)ในกำรกระทำที่สงสัยว่ำไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ หรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถกู ต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ
ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
ทำง E-mail Address
: audit_Com@cssthailand.com
ทำงไปรษณีย ์
: กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
329 ม. 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
การดาเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั และแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รบั กำรร้องเรียนและดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะติดตำมผล
ควำมคืบหน้ำเป็ นระยะ ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลกำรดำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนทรำบ
และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิด
เพื่ อ เป็ น กำรคุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ร ้อ งเรี ย นและผู้ใ ห้ข ้อ มูล ที่ ก ระท ำโดยเจตนำสุจ ริ ต บริ ษั ท ฯจะปกปิ ด ชื่ อ ที่ อ ยู่
หรือข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ
โดยจำกัดเฉพำะผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนัน้ ที่จะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูล
จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำ ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำที่ที่
กฎหมำยกำหนด
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แนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำร ตระหนักและให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีบ้ ริษัทอยู่ระหว่ำงยกระดับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่นของ
องค์กร เพื่อให้ได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทัง้ รำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้
นักลงทุนและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำง ๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com แนวทำงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลซึง่ ครอบคลุมกำรสือ่ สำรทุกช่องทำงของบริษัทดังนี ้
1.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของบริษัทรวมถึงรำยงำนทำง
กำรเงิ น ข้อมูล ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย และระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.)กำหนด ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
1.2 คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำกับดูแลให้กำรรำยงำนข้อมูลและผลกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ ตำมแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) เป็ นไปอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ กำหนด รวมถึงเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ำวบน
เว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ข้อมูลอย่ำงถูกต้องละเท่ำเทียมกัน
1.3 คณะกรรมกำรบริษัทเป็ น ผูร้ ับผิ ดชอบต่อ ข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริษัท ที่จัด ทำขึน้ โดยจัดให้มี
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผูส้ อบ
บัญชีในแบบแสดงรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้ กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรจัดทำงบกำรเงิน
และข้อมูลทำงกำรเงินให้ถกู ต้อง ครบถ้วนภำยใต้หลักกำรบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในงบ
กำรเงิน ซึง่ ในกำรนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบ
ควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
1.4 บริษั ท จัด ส่ง รำยงำนทำงกำรเงิ น ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำที่กำหนด และไม่มีร ำยกำรที่ผสู้ อบบัญชีแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข
1.5 บริษัทได้กำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำรต่ำง ๆให้ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
รับทรำบผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผลู้ งทุน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน อำทิ งบกำรเงิ น
เอกสำรข่ำว ข้อบังคับบริษัท เป็ นต้น
1.6 บริษัทกำหนดให้เปิ ดเผยค่ำสอบบัญชี ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ผูส้ อบบัญชีให้บริกำรไว้ในรำยงำนข้อมูลประจำปี
(แบบ56-1)และรำยงำนประจำปี
1.7 บริษัทกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจนในรำยงำน
ประจำปี และคณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนเรือ่ งต่ำง ๆดังนี ้
- รำยงำนกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัท โดยต้องรำยงำนตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยและสำนักงำน กลต.
- รำยงำนส่วนได้เสียและรำยกำรระหว่ำงกัน โดยคณะกรรมกำรกำหนดให้คณะกรรมกำรต้อง
รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียและให้ทำกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี
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1.8 บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งเป็ นช่ องทำงที่ ผูถ้ ื อ หุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนทั่ว ไป
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบข้อมูลของบริษัท สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้ง่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบข้อมูลของบริษัท โดยมีขอ้ มูลทัง้ ในรู ปแบบภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็ นอีกช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำง ๆ
ที่สำคัญของบริษัท อย่ำงไรก็ดีบริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนำเว็บไซต์ของบริษัทให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
เพื่อให้นกั ลงทุนและ ผูท้ ี่สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงรวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน
1.9 บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ ทำหน้ำที่ ติดต่อ สื่อสำรและให้ขอ้ มูล กับผูล้ งทุน
ผู้ถื อ หุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์แ ละภำครัฐที่เ กี่ ยวข้อง โดยมอบหมำยให้ นำงประภัสสร ลัก ษณ์วุฒิวงศ์
ผู้จัด กำรฝ่ ำยเลขำนุก ำรและส่ว นผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบในกำรสื่ อ สำรและให้ข ้อ มูล แก่ นัก ลงทุ น
และผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ที่ ส นใจทั่ ว ไปซึ่ ง สำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ 02-018-1111/ Email
prapussorn@cssthailand.com
สำหรับปี 2562 บริษัทจัดให้มีกำรพบปะนักวิเครำะห์ จำนวน 2 ครัง้ และบริษัทไม่มีกำรร้องเรียนในเรือ่ งกำรประกำศ
หรือเปิ ดเผยข้อมูลเหตุกำรณ์สำคัญที่ไม่ถกู ต้อง และกำรสั่งให้แก้ไขงบกำรเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้
รำยไตรมำสและรำยปี ลำ่ ช้ำแต่อย่ำงใด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถและต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทักษะ
วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็ นต้น ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนด นโยบำย
และภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้
เป็ นตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็ นอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 5 ท่ำน
และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 4 ท่ำน โดยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 4 ท่ำนดังกล่ำว มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ
ซึ่งจะทำให้เกิ ดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้ว ย
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในกำรทำหน้ำที่กำกับดูแลดำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมถูกต้องและ
โปร่งใส ทัง้ นีก้ รรมกำรอิสระของบริษัทมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริ ษั ท ยั ง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมกำร 4 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ ซึ่งคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิ
หน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุด
บริ ษั ท ได้แ บ่ ง แยกบทบำทหน้ำ ที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบระหว่ ำ งคณะกรรมกำรบริ ษั ท กับ ผู้บ ริ ห ำรอย่ ำ งชัด เจนโดย
คณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรในระดับนโยบำย ขณะที่
ผูบ้ ริหำรทำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทซึ่งทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ท้ กั ษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ และกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ประโยชน์ใ นกำรติ ด ตำมและก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท อย่ ำ งใกล้ชิ ด คณะกรรมกำรบริ ษั ท จึ ง ได้จั ด ตั้ง
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท
2.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้
ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำ นอกจำกนัน้ ยังสือ่ สำรให้พนักงำน ผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริษัทถือปฏิบตั ิตำมกฎและ

87

88 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
ข้อบังคับต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และตำมกฎและข้อบังคับต่ำง ๆที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประกำร โดยจะเปิ ดเผยรำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลที่ทำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรดังกล่ำวด้วย
2.2 จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริหำร และพนักงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้อง ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมพันธกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้ กำร
ปฏิบตั ิตอ่ บริษัท ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สำธำรณชนและสังคม รวมทัง้ กำรกำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำว
เป็ นประจำ ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนทรำบและยึดปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมแนวทำงดังกล่ำว โดยบริษัทสือ่ สำรจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ภำยใน
ของบริษัท (intranet)
2.3 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจใด ๆ ในกำรดำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือ
กำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทัง้ จะมีกำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
2.4 ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน และเพื่อให้เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน บริษัทจึงได้กำหนดภำระหน้ำที่อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำนและผูบ้ ริหำรไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั ิงำน
ผูต้ ิดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน โดยบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และมีกำรว่ำจ้ำงผูเ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอก
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในและติดตำมผลในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนหลักที่สำคัญของบริษัทได้
ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิทธิ ภำพ ซึ่งในปี 2562 ผลกำรตรวจสอบสรุ ปได้ว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอให้ควำมเชื่อมั่นต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
2.5 กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
บริษัทได้มีกำรทำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่มีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุ ง
แก้ไขกำรปฏิบตั ิงำนให้ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขัน้
เพื่ อ ให้กระบวนกำรบริห ำรควำมเสี่ยงมีป ระสิทธิ ภำพในทุกขั้นตอนตำมหลัก กำรของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
คณะกรรมกำรจึงมีมติให้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นกั
ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ระบบควบคุมควำมเสี่ยงที่มีแนวปฏิบตั ิตำมหลักสำกลที่
สอดคล้องกัน อีกทัง้ ยังเป็ นกำรลดทอนควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตอีกด้วย
2.6 รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะทำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินโดยมีฝ่ำยบัญชีและผูส้ อบบัญชีมำประชุมร่วมกัน
และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงิน
ของบริษัท รวมทัง้ สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรบั รองและตรวจสอบ/สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี ของ
บริษัท รวมทัง้ จะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน บนพืน้ ฐำนของข้อเท็จจริง
อย่ำงครบถ้วน และสม่ำเสมอ
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2.7 ภำวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูก้ ำหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของ
บริษัท โดยกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
และรับทรำบกำรดำเนินกำรที่สำคัญของฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ทำกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้วิสยั ทัศน์และพันกิจของบริษัทมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปั จจุบนั โดยเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับ
บริษัท > หัวข้อย่อยวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ตำมข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุก 3 เดือนโดยได้มีกำรกำหนดกำร
ประชุมไว้ลว่ งหน้ำทัง้ ปี และสำมำรถกำหนดกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ นได้ มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทัง้ นี ้ ในกำรประชุมแต่ละครัง้ ได้มีกำร
กำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูล อย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุม ประธำนและกรรมกำร
บริษัทเป็ นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทร่วมกัน โดยเปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเข้ำรับพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมได้ โดยที่กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถ
อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิ ดเผย และมีประธำนที่ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลควำมเห็นและข้อสรุ ปที่ได้จำกกำร
ประชุม ทัง้ นี ้ ในกำรลงมติในที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดย
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน
ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเพื่อชีข้ ำด นอกจำกนี ้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำร
ประชุมรวมทัง้ ให้บนั ทึกข้อควำมกำรอภิปรำยกำรแสดงควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ ถั ดไป รวมทัง้ เป็ นผู้
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงในภำยหลัง ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 5 ครัง้ มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 95.56 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำทุกครัง้ (เฉลีย่ 7 วัน)
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้ลว่ งหน้ำทัง้ ปี และสำมำรถกำหนดกำรประชุมเพิ่มเติม
ได้ตำมควำมจำเป็ นเช่นกัน รวมถึงมีกำรจัดทำบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมไว้ทุกครัง้ ทัง้ นีใ้ นปี 2562 จำกแผนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมโดยเฉลีย่ ดังนี ้
- ประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจำนวน 4 ครัง้ มี กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิด เป็ นร้อยละ
100.00
- ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลมีกำรประชุมจำนวน 1 ครัง้ มีกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมจำนวน 1 ครัง้ มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็ น
ร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมกำรยุธศำสตร์มีกำรประชุมจำนวน 5 ครัง้ มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 91.11
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมจำนวน 12 ครัง้ มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100.00
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพื่อทำหน้ำที่เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับ
อัตรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรแต่ละชุดต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอที่จะดูแล
และรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถไว้ที่บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะนำเสนออัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวเพื่อขอ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ก ำหนดให้มี ก ำรเปิ ด เผยค่ ำ ตอบแทนที่ จ่ ำ ยให้แ ก่ ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรตำมรู ป แ บบที่ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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90 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
 หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มี หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงภำรกิจ ควำมรับผิดชอบและ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดยเทียบเคียงกับบริษัท จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ใ น
อุตสำหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนำดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำลจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
 หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิ บำล มีแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผูบ้ ริหำร โดยใช้กำรวัดผลกำรดำเนินงำนในรูปแบบของดัชนีวดั ผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผูบ้ ริหำรแต่ละคน
จะมี KPI ประจำปี ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละสำยงำน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เป็ นผูพ้ ิจำรณำและอนุมตั ิควำมเหมำะสมในกำรกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นรำยบุคคล โดยใช้ดชั นีชีว้ ดั ต่ำง
ๆเป็ นตัวบ่งชี ้ ได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิ จของบริษัท กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล รวมทัง้ ยังเปรียบเทียบ
ค่ำตอบแทนในตำแหน่งและกลุม่ อุตสำหกรรมเดียวกัน เป็ นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้ คือกำรปรับอัตรำเงินเดือน โบนัส
ประจำปี และสวัสดิกำรอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยำว ได้แก่เงินสมทบสำรองเลีย้ งชีพ
ทัง้ นีส้ ำหรับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่นนั้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็ นผูพ้ ิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบค่ำตอบแทนของตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน โดยใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ ในรู ปแบบของ KPI
ภำพรวม ทัง้ องค์กร อีกทัง้ ยังยึดหลักวิถีทำงกำรบริหำรที่เป็ นสำกล ด้วยกำรวัดผลเชิงคุณภำพ (Balanced Scorecard)
ประกอบด้วยปั จจัยหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงินอันได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู แ้ ละพัฒนำ เพื่อพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมำะสม ทัง้ นีย้ งั ได้ทำกำรประยุกต์
วัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสูค่ วำมยั่งยืนด้วยกำรใช้มมุ มองด่ำนกำรเงินเป็ นพืน้ ฐำน นำไปสูว่ ิธีกำรบริหำรกำรใช้เงินอย่ำง
ประหยัดให้เกิดควำมคุม้ ค่ำในกำรส่งเสริมกำรเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดกระบวนกำรภำยในที่ดี และส่งผลไปยังกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ หมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้ คือกำรปรับอัตรำเงินเดือน โบนัสประจำปี
และสวัสดิกำรอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยำว ได้แก่เงินสมทบสำรองเลีย้ งชีพ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรผูเ้ กี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิบำล ตลอดจนผูบ้ ริหำรของบริษัท เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกรรมกำร บริษัทจะจัดให้มีกำรแนะนำแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีดงั นี ้

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่นนั้ บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึ กอบรม และกำรให้ควำมรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ควำมรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ โดยจัดให้มีกำรอบรมทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทฯมีกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถครอบคลุมทุกมิติในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี ้
- อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนัดหมำยผูบ้ ริหำรในสำยงำนต่ำง ๆเพื่อให้ควำมรู ข้ อ้ มูลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
ตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงปั จจุบนั โดยทีมผูบ้ ริหำรขององค์กรเอง
- อบรมภำยนอก บริษัทจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรใหม่ ในหลักสูตรต่ำง ๆที่เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่
ของกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อำทิเช่น บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรตำม
ระเบียบข้อบังคับของกรรมกำร คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จำกัด และของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น รวมทัง้ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู เ้ ฉพำะ
ด้ำนแก่กรรมกำรเพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่นให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับ
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็ นต้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

7. การฝึ กอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจถึงหลักกำรกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีรวมทัง้ บทบำทหน้ำที่ กฎระเบียบของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิ ภำพภำยใต้กรอบกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีประวัติกำรอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท ที่เข้ำอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมกำรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทยดังนี ้
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ปี 2554

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการอิสระ

3. นายฉัฐ ภูมิ ขันติวริ ิยะ

กรรมการอิสระ

4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

กรรมการอิสระ

ปี 2552

5. ดร.วุฒชิ ัย ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

ปี 2557

6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ

ปี 2554

7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการ

ปี 2554

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการ

ปี 2548

ปี 2548

9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

กรรมการ

ปี 2548

ปี 2548

ปี 2548
ปี 2551

ปี 2551

ปี 2548
ปี 2556
ปี 2559

ปี 2561

 การดาเนินงานปี 2562 หลักสูตรทีก่ รรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี ้
ลาดับ
1

่
รายชือ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2562

ประธานกรรมการบริษท
ั
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2

รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3

นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

4

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5

ดร.วุฒิชยั ดวงรัตน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ

กรรมการผูจ้ ดั การสายงานโทรคมนาคม
7

นายกิ ติรตั น์ เมฆมณี

กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิ จและผลิตภัฑณ์

8

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิ นบัญชี

9

นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

กรรมการ, เลขานุการบริษท
ั
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการจัดการ
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92 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทฯมีแนวทำงในกำรวัดและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรปี ละ1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรได้มีกำร
พิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ เพื่อ
แก้ไขปั ญหำร่วมกันและนำไปสูก่ ำรปรับปรุงพัฒนำ รวมทัง้ ยังเพิ่มประสิทธิผลกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยมีหลักกำรและหัวข้อใน
กำรประเมินผลสอดคล้องไปกับตลำดหลักทรัพย์ฯดังนี ้
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร
3. บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
4. กำรทำหน้ำที่ และควำมเป็ นอิสระของคณะกรรมกำร
5. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
6. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรสำหรับหัวข้อย่อยจะถูกประยุกต์ปรับใช้ให้เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่
สำหรับกระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำลจะพิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรส่งให้
คณะกรรมกำรทุกคนประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ซึ่งภำยหลังที่คณะกรรมกำรแต่ละคนทำหน้ำที่ประเมินเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อทำกำร
ประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อรับทรำบและหำแนวทำงร่วมกันในกำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรทัง้ คณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล
โดยแบบประเมินทัง้ 3 แบบ มีเกณฑ์กำรประเมินผลดังนี ้
มำกกว่ำ 85 % =
ดีเยี่ยม
มำกกว่ำ 75% =
ดีมำก
มำกกว่ำ 65% =
ดี
มำกกว่ำ 50% =
พอใช้
ต่ำกว่ำ
=
ควรปรับปรุง
ในปี 2562 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้ คณะ รำยบุคคล และกรรมกำรชุดย่อย สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
(ก) คณะกรรมกำรบริษัททัง้ คณะ ได้คะแนนเฉลีย่ 96.12 อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด อยูในหมวดกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เนื่องจำก คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญกับกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรทำงำนของฝ่ ำย
จัดกำร ว่ำเป็ นไปตำมแผนกลยุทธที่วำงไว้หรือไม่ อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
อย่ำงอิสระ ซึง่ ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ นัน้ ล้วนเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจทัง้ สิน้
(ข) คณะกรรมกำรบริษัท รำยบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 96.53 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวด
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร และหมวดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เนื่อ งจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัท
รวมทัง้ คณะกรรมกำรยังสำมำรถให้คำแนะนำและเสนอแนะควำมคิดเห็นระหว่ำงกำรประชุมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
(ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และยังมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำร
(ง) คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจำก
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิบำล ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำรและกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร อีกทัง้ ยังมีกำรบริหำรจัดกำรควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีได้เป็ นย่ำงดี

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
(จ) คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยง ได้ค ะแนนเฉลี่ย 94.02 อยู่ใ นระดับดี เยี่ยม โดยหัว ข้อ ที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นบุคคลที่
มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัท จึงทำให้สำมำรถวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนัน้ ให้สำมำรถควบคุม ได้ อีกทัง้ ยังสำมำรถให้
คำแนะนำอันเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
(ฉ) คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ได้คะแนนเฉลีย่ 95.08 อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงที่สดุ คือหัวข้อกำรประชุม
เนื่องจำกในปี ที่ผำ่ นมำสภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง อีกทัง้ กำรแข่งขัน
ที่รุนแรงมำกยิ่งขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงมีกำรเรียกประชุมเพิ่มขึน้ เพื่อระดมควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยของกรรมกำรแต่ละ
ท่ำน อันเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรตัดสินใจและกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(ช) คณะกรรมกำรบริหำร ได้คะแนนเฉลี่ย 94.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดโครงสร้ำง
และคุณ สมบัติ ข องกรรมกำรและกำรประชุ ม กรรมกำร เนื่ อ งจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น บุค คลที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัท และสำมำรถให้คำแนะนำอันเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท

9. การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้ำนกำรประเมินผลของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่รวมไปถึงผูบ้ ริหำรในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำนด้วยรู ปแบบกำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลงำนให้มีควำมสอดคล้องกันทัง้ ระบบ โดยกำรแบ่งหมวดหมู่กำรประเมินผล
งำนออกเป็ น 2 ส่วนสำคัญดังนี ้
 ส่วนแรกคือกำรวัดผลงำนโดยอ้ำงอิงหลักกำรทำงสำกลคือ กำรวัดผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balance Scorecard)
ประกอบด้วย 4 ด้ำนสำคัญ คือ ด้ำนกำรเงิน อันได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ ด้ำน
กระบวนกำรภำยใน และด้ำนกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำ โดยฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดำเนินกำร
 ส่วนที่สองคือ กำรวัดผลงำนตัวชีว้ ดั ผลงำนด้ำนศักยภำพของผูน้ ำ โดยอ้ำงอิงหัวข้อกำรประเมินตำมแนวทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมสอดคล้องกับกำรแนวทำงปฏิบตั ิขององค์กร
โดยฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดำเนินกำร
นอกเหนือจำกกำรกำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรวำงแนวทำงกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนให้เกิดควำมเป็ นธรรมและมีประสิทธิ ผล โดยกำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท
และกำรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงกำรวำงแผนกำรพิจำรณำสิทธิ
ประโยชน์ทงั้ ในระยะสัน้ อันได้แก่ กำรปรับอัตรำเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิกำรอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยำว
ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
ทั้ง นี ้ ผลสรุ ป ของกำรประเมิ น กำรวัด ผลงำนของกรรมกำรผู้จั ด กำรใหญ่ น ำไปสู่ก ระบวนกำรพิ จ ำรณำโดย
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็ นผูท้ ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำควำมเห็นชอบและนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
สำหรับผลกำรประเมินของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ในปี 2562 ภำพรวมมีคะแนนลดลง โดยในปี 2561 มีคะแนนคิด
เป็ นร้อยละ 88 และในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็ นร้อยละ 80 เนื่องมำจำกผลประเมินทำงด้ำนกำรเงินอันได้แก่ผลประกอบกำร
ทำงธุรกิจของบริษัทลดลง สืบเนื่องจำกปั จจัยควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม แต่อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ยงั คงมุง่ มั่นที่จะสร้ำงโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ อำทิเช่น ในด้ำนพลังงำนและพลังงำนทดแทนมำก
ขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อเป้ำหมำยที่สำคัญอันก่อให้เกิดรำยได้ที่ม่นั คงซึง่ เป็ นผลดีตอ่ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ย่งั ยืน
ต่อไป

10. แผนการสืบทอดตาแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผูบ้ ริหำรระดับสูงและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ไว้เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
พิจำรณำกำหนดคุณสมบัติของผูส้ บื ทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิตขิ องกำรบริหำรจัดกำร ทัง้ ด้ำนควำมรู ้ ทักษะกำรบริหำรงำน
และประสบกำรณ์ เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ ผูส้ ืบทอดดังกล่ำวมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อีกทัง้ ยังกำหนด
ศักยภำพด้ำนกำรเป็ นผูน้ ำที่ดี ซึ่งใช้อข้อมูลอ้ำงอิงหัวข้อกำรประเมินตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ
ประยุกต์ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้สำยงำนสนับสนุนองค์กร เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำรและได้จัดทำแนวทำงปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตัง้ แต่กระบวนกำรคัดเลือกสถำบันที่มีคุณภำพ
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ภำยนอกมำดำเนินกำรจัดโปรแกรมกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ำข่ำยตำมเกณฑ์และแนวทำงที่องค์กรวำงแผนไว้เพื่อให้
เกิดควำมยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนกำรทดสอบและคัดเลือกผูท้ ี่มีควำมเหมำะ รวมไปถึงรู ปแบบกำรสรุ ปและ
รำยงำนผล เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสำคัญในกำรนำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลต่อไป

11. การดารงตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมกำรตระหนัก และให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ให้เวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ จึงกำหนดกำรดำรง
ตำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ
นอกจำกนีต้ อ้ งไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดีย วกันและเป็ นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ ทัง้ นีย้ กเว้นกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยนัน้ จะพิจำรณำรำยชื่อและคุณสมบัติผเู้ หมำะสมที่
จะดำรงตำแหน่งกรรมกำร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและตำมโครงสร้ำงกรรมกำรที่ตอ้ งมีควำม
หลำกหลำยทำงด้ำนทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็ นต้น อีกทัง้ ยังต้องสำมำรถอุทิศ เวลำให้กบั บริษัทได้
อย่ำงเต็มที่ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นที่ตงั้ นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรยังเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ รำยย่อย
เสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ น กรรมกำรบริษั ท มำยัง บริษั ท ฯ โดยเปิ ด โอกำสให้เ สนอรำยชื่ อ ในช่ ว งเดื อ น ตุลำคม – มกรำคม
และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็ นผูก้ ลั่นกรองควำมเหมำะสมของผูส้ มัครหรือกรรมกำร
ที่ออกตำมวำระหรือลำออก และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
 ส่งกรรมกำร และ/หรือ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยของบริษัทเข้ำไปเป็ นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อให้มีสว่ นร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ มีสทิ ธิในกำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
 กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่เป็ นตัวแทนของบริษัทในกิจกำร
นัน้ ๆ ในกำรควบคุมหรือมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดนโยบำยที่สำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
 กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทดังกล่ำวกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว
ข้ำงต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
 กำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลัก และกลไกอื่นในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่ำว เช่น กำรอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนหรือลดทุน กำรเลิกบริษัทย่อย
เป็ นต้น
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบำยและวิ ธี ก ำรดูแ ลกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรในกำรน ำข้อ มูล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยัง ไม่ เ ปิ ด เผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้ : ให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรรวมทัง้ ผูบ้ ริหำรฝ่ ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
 ก ำหนดให้ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรมี ห น้ำ ที่ ต ้อ งรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ หลัก ทรัพ ย์ต่อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำรถัดไปจำกวันที่เกิ ดรำยกำรเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนำรำยงำนนี ้
ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
 บริษัทจะกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลำอย่ำง
น้อย 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลัง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
บริษัทกำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่ นตน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กำรตักเตือน
เป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ทัง้ นี ้ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ
การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญและยึดมั่นในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยกำรนำแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดีสำหรับ บริษัท จดทะเบี ยนปี 2560 มำปรับ ใช้ ให้เ หมำะสมกับ บริบ ททำงธุร กิ จของบริษัท ฯ อย่ำ งไรก็ ตำม
คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรทบทวนเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
จำกผลสำรวจตำมโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ที่สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรไทยได้ทำกำรสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 677 บริษัท โดยผลสำรวจโครงกำร บริษัทฯได้รบั คะแนนในภำพรวมอยู่
ในเกณฑ์ “ดีเลศ” ได้รบั คะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 172 บริษัท ที่มีระดับคุณภำพในระดับ 5 ดำว เป็ นปี ที่ 2
ติดต่อกัน เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมมุง่ มั่นของบริษัทฯในกำรพัฒนำมำตรฐำน CG อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทเป็ นองค์กรที่ดี
และมีคุณภำพ รวมทัง้ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 ยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ครอบคลุมตำม
เกณฑ์ของโครงกำร CGR ในประเด็นดังต่อไปนี ้
ข้อที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ
มำกกว่ำร้อยละ 50

เหตุผล
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีคณ
ุ สมบัติ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย โดยประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 4
ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรบริษัททัง้ หมด 9 ท่ำน ซึง่ ถือว่ำ
เป็ นสัดส่วนที่มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

2. ประธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็ นกรรมกำรอิสระ และควร
เป็ น คนละคนกับ กรรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ และควรเป็ น
กรรมกำรอิสระ เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล และ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน

ถึงแม้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ใหญ่ เ ป็ น บุค คลเดีย วกัน และไม่ได้เ ป็ น กรรมกำรอิสระ
แต่ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ได้ทำหน้ำที่กำกับดูแลบริษัท
ฯ อย่ ำ งเป็ น ธรรม โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ โดยค ำนึง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลัก โดยไม่เอือ้ ผลประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทัง้ ยังสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ก รรมกำร และกรรมกำรอิ สระได้ ร่ว มอภิ ป รำยและ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ รวมทัง้ บริษัทยังไม่เคย
มีกรณี ที่ประธำนกรรมกำรได้ใช้สทิ ธิในกำรออกเสียงเพื่อ
ชีข้ ำด ในมติใด ๆ

3. คณะกรรมกำรควรกำหนดให้กรรมกำรอิ สระมีวำระกำร เนื่ อ งจำกกรรมกำรอิ ส ระเป็ นผู้ มี ค วำมรู ้ แ ละเป็ น
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิ น 9 ปี นับจำกวันที่แต่งตัง้ ให้ ผู้ เ ชี่ ยวชำญในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง ถื อว่ ำ เป็ นผู้ มี
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก
ควำมสำคัญต่อบริษัทในกำรดำเนินธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ
ได้ตำมเป้ำหมำย
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4. คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็ นกรรมกำรอิสระทัง้ คณะ

คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทประกอบด้วย กรรมกำร
สรรหำจ ำนวน 3 ท่ำ น ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 2 ท่ำ น และกรรมกำรที่ เ ป็ น ผู้บ ริห ำรจ ำนวน 1
ท่ำนโดยประธำนกรรมกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรอิสระซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำในปั จจุบันมีควำมเหมำะสม
รวมถึงกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะและ
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้เป็ นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
5. กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรได้มีกำรประชุมระหว่ำงกันเอง ปี ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่ได้จัดให้มีกำรประชุมกรรมกำรที่ไม่
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
เป็ นผูบ้ ริหำรได้มีกำรประชุมระหว่ำงกันเองโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมซึง่ คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็น
ว่ำให้ดำเนินกำรจัดประชุมในปี 2563 เพื่อเปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรได้อภิปรำยปั ญหำต่ำง ๆทัง้ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6. กำรดำเนินกำรด้ำนต่อต้ำนทุจริต
อยู่ร ะหว่ำ งกำรจัด เตรีย มข้อ มูลให้สมบูร ณ์เ นื่ อ งจำกมี
ข้อ มูล ส ำคัญ ที่ สอดคล้อ งกับ แผนกำรตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรทบทวนข้อมูล
ตำมแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกำรยื่น
ขอใบรับรอง CAC
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทให้ควำมสำคัญและส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
โดยคำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก จึงได้กำหนดนโยบำยเพื่อให้พนักงำนถือปฏิบตั ิดงั นี ้
- บริษัทกำหนดให้กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดำเนินงำน
ของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทถือว่ำกำรดูแลสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็ นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำร
และพนักงำนทุกคน
- บริษัทส่งเสริมและให้ควำมรูพ้ นักงำนในด้ำนกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
ปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนในทุกระดับ ตะหนักและให้ควำมสำคัญในกำรรักษำสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยกำหนดให้พนักงำนใหม่ทกุ คนจะต้องได้รบั กำรอบรมด้ำนสิง่ แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กำรให้ควำมรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงำนในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม
นอกจำกกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู พ้ นักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ท รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพนั้น
เป็ นหลักสูตรในกำรฝึ กอบรมพนักงำนใหม่ ในปี 2562 บริษัทยังจัดฝึ กอบรมพนักงำนในหลักสูตร จป.บริหำร หลักสูตร จป.
วิชำชีพ หลักสูตรต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจลดโลกร้อนและควำมยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงำนให้มี
ควำมคำนึงถึงกำรสร้ำงมลภำวะในด้ำนสิง่ แวดล้อมให้ลดลง
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมุง่ เน้นให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่เพียงพอและเหมำะสมกับควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิ ภำพ รวมทัง้ กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแรรักษำทรัพย์สนิ
กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยของบริษัท และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่
8 พฤศจิ กำยน 2562 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่ำน ที่ประชุมได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับควำม
เพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยอ้ำงอิง “แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน” ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรตรวจสอบฯได้รำยงำนสรุ ปผล
กำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะกำรตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นกำรตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิกำรให้พฒ
ั นำมีประสิทธิ ภำพ
มีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำรติดตำมกำรแก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
ในปี 2562 มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละส ำนัก งำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย และตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter)ได้แก่กำร สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรกำกับ
ดูแ ลระบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง กำรเสนอแต่ง ตั้งผู้สอบบัญ ชี กำรก ำกับ ดูแ ลงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคุม ภำยในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยสรุปสำระสำคัญดังนี ้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทกำกับ
ดูแลกิจกำร โดยฝ่ ำยบริหำรของทุกหน่วยงำนกำหนดเป้ำหมำยธุรกิจและแผนงำนประจำปี ที่ชัดเจน วัดผลได้ มีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจและวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงมียุทธศำสตร์ทนั ต่อสถำนกำรณ์และเหมำะสมต่อสภำพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทัง้ นี ้ โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ มีสำยกำรบังคับบัญชำ มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิ
ตลอดจนหน้ำที่อย่ำงชัดเจนตำมแต่ละลำดับขัน้ ทำให้กำรปฏิบตั ิงำนมีควำมคล่องตัว มีกำรกำหนดตัวชีว้ ดั เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั ิงำนและติดตำมผลเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสรรหำและบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมี
มำตรฐำน เหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ พิจำรณำกำรให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้
สื่อ สำรคู่มื อ ด้ำ นจริยธรรมของบริษั ท ฯ (Code of Conduct) ให้ทุก คนน ำไปปฏิ บัติ โดยให้ค วำมสำคัญ ในควำมซื่อสัตย์
จริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ทัง้ นีใ้ นด้ำนกำรต่อทุจริตคอร์รปั ชั่นนัน้ (Anti Corruption) อยู่
ระหว่ำงกำรจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจำกมีขอ้ มูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนกำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของปี 2563 รวมทัง้ กำรทบทวนข้อมูลตำมแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกำรยื่นขอใบรับรอง CAC
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยฝ่ ำยบริหำรและ
ทุกหน่วยงำนติดตำมกำรประเมินปั จจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ โอกำสเกิ ด และแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทัง้ คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนควำมเสี่ยงขององค์กร เพื่อ ให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทัง้ จำก
ภำยในและภำยนอก มีกำรกำหนดขอบเขตควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจ
มีกำรผสำนระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร
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3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรทุกคณะ
ได้ปฏิบตั ิงำนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยอย่ำงเหมำะสม มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้นำโอกำส
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลทัง้ จำกภำยในและภำยนอก ซึ่งถือเป็ นเครื่องมือ
สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ทรำบผลกำรปฏิบตั ิงำน และรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อช่วยให้กำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ อยู่บนพื ้นฐำนของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน สือ่ สำรให้พนักงำนได้เข้ำใจถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำรสนเทศ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และกำหนดสิทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรสื่อสำรข้อมูลธุรกิจที่สำคัญเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีระบบกำรติดตำมกำรดำเนินงำนในระดับบริหำรและในระดับปฏิบตั ิกำร โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำร
ได้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนว่ำเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และมีกำรกำหนดแนวทำงที่ชดั เจน ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำม
เป้ำหมำย คณะกรรมกำรย่อยทัง้ สองคณะได้ติดตำมดูแลและนำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท กรณีมีประเด็นสำคัญที่
อำจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ ำยบริหำรจะติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงแก้ไขจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ในส่วนของผูต้ รวจสอบภำยในได้กำหนดแผนกำรตรวจสอบที่ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและโปร่งใส
ซึ่งครอบคลุมกระบวนกำรบริหำรและกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญ รวมทัง้ ทำหน้ำที่ประเมินผลควำมเพียงพอและกำรปฏิบตั ิตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรกำหนดไว้ให้บรรลุซงึ่ ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
กำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสม่ำเสมอ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรำยกำรดังกล่ำว
เป็ นกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำทั่วไป อ้ำงอิงกับรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรตลำดที่เหมำะสม โดยหำกเป็ นรำยกำรที่มิใช่กำรค้ำ
ตำมปกติธุรกิจหรือมิได้เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ทุกครัง้ โดยกำรทำธุรกรรมนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
อย่ ำ งไรก็ ต ำมในกำรพิ จ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกัน นั้น จะมี ก รรมกำรตรวจสอบเข้ำ ร่ว มประชุ ม เพื่ อ สอบทำน
ให้ควำมเห็นถึงควำมจำเป็ นโดยพิจำรณำถึง ควำมเหมำะสม ทัง้ รำคำ อัตรำค่ำตอบแทนของรำยกำรนัน้ ๆ เว้นแต่กรณีที่เป็ น
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นกำรดำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจหรือเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป คณะกรรมกำรบริหำร
หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผูบ้ ริหำรระดับสูงสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรได้ในขอบเขตกำรอนุมตั ิที่กำหนดไว้ และในกรณี
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบคุ คลที่มีควำมรู ้
ควำมชำนำญพิเศษเช่น ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ บุค คลที่ มี ค วำมรู ้ ค วำมช ำนำญพิ เ ศษจะถูก น ำไปใช้ป ระกอบกำรตัด สิ น ใจ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ จะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ ทัง้ นีก้ ำรทำรำยกำรระหว่ำ งกันดังกล่ำวต้องปฏิบัติ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือกำรได้มำ
และจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำ
รำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สำคัญของบริษัทฯ
สำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคต บริษัทฯ มีขนั้ ตอนในกำรอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมเป็ นไป
ตำมมำตรกำรที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำทั่วไป อ้ำงอิงกับ
รำคำตลำดและเงื่อนไขกำรตลำดที่เหมำะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรและรำคำโดยให้ได้รำคำ
ที่ยตุ ิธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
บุคคล/กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลักษณะรายการ
ซือ้ -ขำยสินค้ำสำยไฟฟ้ำ

(หน่วยพันบำท)
มู ลค่ารายการระหว่างกันสาหรับงวด
31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

2,572

1,613

เหตุผลและความจาเป็ น
เป็ นรำยกำรที่เป็ นไปตำมลักษณะ
ธุรกิจกำรค้ำปกติโดยทั่วไปและ
เป็ นกำรสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด

เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
Phu Khanh Solar Power Joint Stock เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
Company Limited

297.65

-

เป็ นรำยกำรที่ให้กยู้ มื เงินเพือ่ เสริม
สภำพคล่อง โดยคิดอัตรำดอกเบีย้
ร้อยละ 7 ต่อปี

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ กำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้น เป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล โดยได้กระทำอย่ำงยุติธรรมตำม รำคำตลำด และเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and arms’ length)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ปี 2560-2562

ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 5874
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

สำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สนิ ้ สุดวัน
เดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ตำมรำยงำนลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561
และได้เพิ่มเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ มูลค่ำสุทธิ ที่คำดว่ำจะ
ได้รบั ของสินค้ำคงเหลือ และ กำรรับรูร้ ำยได้
สำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำน และ กระแสเงินสด สำหรับปี สิน้ สุดวัน
เดี่ยวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
และได้เพิ่มเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญ มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ได้รบั ของสินค้ำคงเหลือ กำรรับรูร้ ำยได้ และข้อมูลอื่น
สำหรับงบกำรเงินงวด ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำน และ กระแสเงินสด สำหรับปี สิน้ สุดวัน
เดี่ยวกันของบริษัทและบริษัทย่อย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
และได้เพิ่มเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบประกอบด้วย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ได้รบั ของสินค้ำคงเหลือ กำรรับรูร้ ำยได้ และข้อมูลอื่น
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ นั จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรจำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวมำจำกกำรสั่งซือ้ สินค้ำจำกผูผ้ ลิตมำ
เพื่อจัดจำหน่ำย ทำให้ไม่จำเป็ นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเป็ นจำนวนมำกเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำ แต่ตอ้ ง
อำศัยเงินทุนหมุนเวียนสูง สำหรับกำรสั่งซือ้ สินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึ่งจะต้องมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยเหตุนี ้ ปั จจัยควำมสำเร็จในธุรกิจนีจ้ ึงขึน้ อยู่กบั กลยุทธ์กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
และกำรเรียกเก็บเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผูผ้ ลิตชัน้ นำระดับสำกล เช่น ตรำสินค้ำ Phelps Dodge,
ตรำสินค้ำ 3M และตรำสินค้ำ Philips เป็ นต้น ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ
มีกำรตัง้ กำไรขัน้ ต้นอยูใ่ นเกณฑ์ไม่สงู มำกนัก เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจำหน่ำยประเภทอื่น ๆ โดยจะมุง่ เน้นกำรขำยในปริมำณมำก
เพื่อเพิ่มจำนวนกำไรสุทธิ ทัง้ นี ้ ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรขยำยตัว
ตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ เป็ นสำคัญ
นอกจำกนี ้ บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริก ำรติดตัง้ ซึ่งประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตัง้ งำนโทรคมนำคม และกำร
ให้บริกำรติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอื่น ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ งำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็ น
ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตัง้ ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่ สำมำรถปรับเปลีย่ นประเภท สัดส่วน รูปแบบ
ขนำดควำมสูง และนำ้ หนักของเสำโทรคมนำคม รวมทัง้ อุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ทัง้ นี ้ รู ปแบบของกำรให้บริกำร ประกอบด้วยกำรดำเนินงำนติดตัง้ สถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรับกำรขยำยพืน้ ที่
กำรให้บริกำรของเครือข่ำยสัญญำณ และกำรติดตัง้ อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและศักยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่
เดิม (Upgrade) กำรติดตัง้ อุปกรณ์ภำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยหรือผูใ้ ห้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น True move, AIS และ DTAC เป็ นต้น หรือรับงำนจำกผูร้ บั เหมำที่รบั จำกงำนมำจำกเจ้ำของโครงข่ำย
เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็ นต้น โดยงำนจะมีลกั ษณะเป็ นโครงกำร ประกอบด้วยพืน้ ที่ติดตัง้ (Site) หลำยแห่งในแต่ละ
โครงกำร ซึง่ โดยทั่วไป งำนติดตัง้ สถำนีฐำนจะใช้ระยะเวลำดำเนินกำรติดตัง้ โดยเฉลีย่ ประมำณ 45 – 60 วันต่อพืน้ ที่ติดตัง้ ทัง้ นี ้
บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็ นผูค้ วบคุมสำหรับงำนที่ได้ส่งต่อให้แก่ผูร้ บั เหมำช่วงเป็ นผูด้ ำเนินกำร โดยจะกำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็ นอัตรำคงที่ตอ่ พืน้ ที่ติดตัง้ ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึง่ มีปัจจัยพิจำรณำที่สำคัญ ได้แก่ ภูมิศำสตร์ของพืน้ ที่ติดตัง้
(ติดตัง้ บนอำคำรหรือตำมพืน้ ดิน) ระยะทำงของพืน้ ที่ติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำดำเนินกำร
เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะ
พิจำรณำลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็ นสำคัญ
นอกจำกนีบ้ ริษัท และ บริษัทย่อยได้เพิ่มช่องทำงในกำรจัดหำรำยได้โดยเข้ำร่วมประมูลงำนของทำงรำชกำรเพิ่มมำก
ขึน้ โดยงำนที่ประมูลจะเป็ นงำนเกี่ยวกับกำรติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สอื่ สำร ระบบกำรติดต่อโทรคมนำคม
รวมไปถึงธุรกิจกำรก่อสร้ำง และพลังงำนทำงเลือก ซึง่ เป็ นงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกำรอยูแ่ ล้ว
และเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทได้ลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัทนีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)
จำกัด จำนวน 344 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงำนโทรคมนำคม โดยกลุม่ ลูกค้ำหลักของบริษัทนีออนเวิรคส์
คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด จะเป็ น AIS และ True ซึ่งทำให้ธุรกิ จเกี่ยวกับโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลุมทุก
เครือข่ำย
ต่อมำเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุน้ สำมัญบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำกพลังงำนนำ้ ที่จดั ตัง้ ขึน้ ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
จำนวน 27.7 ล้ำนบำท โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุน ร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ซึ่งถือ
เป็ นบริษัทร่วม และเมื่อบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561
เพื่อรักษำสัดส่วนกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษัทได้ทำกำรซือ้ หุน้
สำมัญในบริษัทนำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด จำนวน 14.6 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนำ้ ซ้อ
ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ทำให้สดั ส่วนกำรลงทุนเป็ นร้อยละ 38 ซึง่ ถือเป็ นบริษัทร่วม
ต่อมำเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในหุน้ สำมัญของ บรษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบี ยนในประเทศเวียดนำม ซึ่ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ จ ำนวน 176.4
ล้ำนบำท โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
อนึ่ง งบกำรเงินรวมของบริษัทได้ถกู จัดทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสัดส่วนที่มีอำนำจ
ควบคุม โดยบริษัทมีสว่ นร่วมในกำรควบคุมบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 99 และ
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนเงินลงทุนในบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์
จำกัด และเงินลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและรับรู ้
กำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม ในกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 - 2562
จะวิเครำะห์จำกงบกำรเงินรวม ซึง่ เป็ นผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นสำคัญ
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

รายได้รวม
รำยได้ของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ เช่ น
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์เกี่ ยวกับระบบป้องกันไฟลำม รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรติดตัง้ ประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตัง้ งำนโทรคมนำคม กำรให้บริกำรติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำร
ให้บริกำรติดตัง้ อื่น ๆ นอกจำกนี ้ บริษัทยังมี รำยได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูจ้ ดั จำหน่ำย ดอกเบีย้ รับ ค่ำเช่ำ กำไร
จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ และกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้น ซึ่งโครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุม่ บริษัทสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
:ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สำยไฟฟ้ำ
2,288.04
51.27 2,584.37
56.60 2,427.54 63.21
หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งแสงสว่ำง
431.56
9.67 131.85
2.89
20.99
0.55
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตัง้
114.63
2.57
84.15
1.84
86.52
2.25
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ
373.49
8.37 325.41
7.13
494.06 12.86
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม
40.62
0.91
32.19
0.71
29.58
0.77
หม้อแปลงไฟฟ้ำ
13.90
0.31
19.79
0.43
6.22
0.16
อื่น ๆ
8.27
0.19
34.38
0.75
21.33
0.56
รวมรายได้จากการขาย
3,270.51
73.29 3,212.14
70.35 3,086.24 80.36
รำยได้จำกกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม
1,114.71
24.98 986.91
21.62
343.13
8.94
รำยได้จำกกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม
35.31
0.79
37.60
0.82
39.71
1.03
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ อื่น ๆ
18.45
0.41 293.47
6.43
322.69
8.40
รวมรายได้จากการบริการติดตั้ง
1,168.47
26.18 1,317.98
28.87
705.53 18.37
รำยได้อื่น ๆ *
23.51
0.53
35.52
0.78
48.90
1.27
รายได้รวม
4,462.49 100.00 4,565.64 100.00 3,840.67 100.00
ปี 2560 – 2562 บริ ษั ท มี ร ำยได้ร วม 4,462 ล้ำ นบำท และ 4,566 ล้ำ นบำท และ 3,841 ล้ำ นบำทตำมล ำดับ
โดยรำยได้หลักมำจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 70-80 ของรำยได้รวม ส่วนรำยได้ที่สำคัญรองลงมำ ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ซึ่งมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ
18-29 ของรำยได้รวม
ปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,462 ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 5 เมื่อเทียบปี 2559 รำยได้จำกกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 8 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 3 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตัง้ เป็ นร้อยละ 73 และร้อยละ 26 ของรำยได้รวม
ปี 2561 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 4,566 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ ประมำณร้อยละ 2 เมื่อเทียบปี 2560 รำยได้จำกกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงร้อยละ 2 รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 13 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตัง้ เป็ นร้อยละ 70 และร้อยละ 29 ของรำยได้รวม
ปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 3,841 ล้ำนบำทลดลงประมำณร้อยละ 16 เมื่อเทียบปี 2561 รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำลดลง 126 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน รำยได้จำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์
ส่องสว่ำงลดลง ส่วนรำยได้จำกอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึน้ จำกสินค้ำชนิดพิเศษ สำหรับสินค้ำอื่นๆ ยอดขำยใกลัเคียง
กับปี ก่อน รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ลดลง 612 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องมำจำกรำยได้จำกกำร
ติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ส่วนรำยได้กำรติดตัง้ ระบบไฟลำม และ
รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ อื่น ใกล้เคียงกับปี ก่อน และ สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย และบริกำรติดตัง้ เป็ นร้อยละ 80 และร้อย
ละ 18 ของรำยได้รวม
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- รายได้จากการขาย
รำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งในปี
2560 – 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 3,271 ล้ำนบำท และ 3,212 ล้ำนบำท และ 3,086 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73 และร้อยละ 70 และร้อยละ 80 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรขำยในระหว่ำงปี 2560 – 2562 สำมำรถแบ่งตำมประเภทของสินค้ำหลักๆ ได้ดงั นี ้
รายได้จากการขาย
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สำยไฟฟ้ำ
2,288.04 69.96 2,584.37 80.46 2,427.54 78.66
หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งแสงสว่ำง
431.56 13.20
131.85
4.10
20.99
0.68
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตัง้
114.63
3.50
84.15
2.62
86.52
2.80
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ
373.49 11.42
325.41 10.13
494.06 16.01
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม
40.62
1.24
32.19
1.00
29.58
0.96
หม้อแปลงไฟฟ้ำ
13.90
0.43
19.79
0.62
6.22
0.20
อื่น ๆ
8.27
0.25
34.38
1.07
21.33
0.69
รวมรายได้จากการขาย
3,270.51 100.00 3,212.14 100.00 3,086.24 100.00
รำยได้จำกกำรขำยปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลง 298 ล้ำนบำท มำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ และหลอดไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์สอ่ งสว่ำงลดลง เป็ นจำนวน 362 ล้ำนบำทเนื่องจำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคลดลง แต่ยอดขำยอุปกรณ์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึน้ 103 ล้ำนบำท มำจำกกำรขำยสินค้ำให้โครงกำรบ้ำนจัดสรร คอนโดมิเนียม
รำยได้จำกกำรขำยปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ลดลง 58 ล้ำนบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2 บริษัทฯ ได้มีกำรยกเลิก
กำรเป็ น ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยขำยปลี ก สิ น ค้ำ ฟิ ลิ ป ส์ ท ำให้ย อดขำยหลอดไฟและอุป กรณ์ส่ อ งสว่ ำ ง ลดลง 300 ล้ำ นบำท
และประกอบกับสภำพเศรษฐกิจ ทำให้ยอดขำยท่อร้อยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมทัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลำมลดลง 87 ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรขำยรวม ปี 2562 ลดลง 126 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยรำยได้จำกกำรขำย
สำยไฟฟ้ำลดลง 157 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งสว่ำงลดลงเนื่องจำกกำรยกเลิก
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำฟิ ลปิ ส์ ช่วงต้นปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึน้ 169 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่องจำกบริษัทได้รบั กำรสั่งซือ้ อุปกรณ์ควบคุมระบบะไฟฟ้ำชนิดพิเศษ จำกกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค และกำรไฟฟ้ำนครหลวง ส่วนสินค้ำประเภทอื่นๆยอดขำยใกล้เคียงกับปี ก่อน
อนึ่ง รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำ
ภำยในประเทศทัง้ หมด โดยจัดจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำทั่วประเทศ ซึ่งเกื อบทัง้ หมดเป็ นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน มีจำนวนรวม
ประมำณ 3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยเพิ่มฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศในแถบอำเซียน
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี ้ บริษัทมีนโยบำยที่จะ
มุ่งทำกำรตลำดในภำคหน่วยงำนรำชกำรมำกขึน้ โดยมอบหมำยให้บริษัทย่อยเป็ นผูด้ ำเนินกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับงำน
รำชกำร ด้วยนโยบำยกำรตลำดเชิงรุ กดังกล่ำว บริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ
เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยกำรจัดหำลูกค้ำด้วยกำรติดต่อโดยตรงกับกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย ทัง้ กำรเข้ำพบโดยตรงและ/หรือ
กำรติดต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสำร และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะนำจำก
พันธมิตรทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร ลูกค้ำ และผูผ้ ลิตสินค้ำ เป็ นต้น โดยบริษัทได้กำหนดนโยบำยให้มี
กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและประวัติกำรชำระเงินของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดและปรับปรุ งนโยบำยกำรกำหนด
วงเงินสินเชื่อ และระยะเวลำให้เครดิตแก่ลกู ค้ำ ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทสำมำรถควบคุมวงเงินกำรขำยให้แก่ลกู ค้ำแต่ละรำยได้
อย่ำงรัดกุมมำกยิ่งขึน้

106 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
- รายได้จากการบริการติดตั้ง
ธุ ร กิ จ กำรให้บ ริกำรติ ดตัง้ ของบริษัท สำมำรถแบ่ง ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุ ร กิ จ กำรให้บ ริกำรออกแบบ
จั ด หำ และรับ เหมำติ ด ตั้ง ระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำ นบ ำรุ ง รัก ษำระบบ
(Maintenance Services) และ (2) ธุ ร กิ จ กำรให้บริก ำรออกแบบ จัด หำ และติ ด ตั้งระบบป้อ งกัน ไฟลำม (Fire Protection
System) (3) ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ อุปกรณ์อื่น ๆ โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ เป็ นจำนวน 1,168 ล้ำนบำท
และ 1,318 ล้ำนบำท และ 706 ล้ำนบำท ในปี 2560 – 2562 ตำมลำดับหรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 26 และร้อยละ 29
และ
ร้อยละ 18 ตำมลำดับ รำยได้หลักของงำนบริกำรติดตัง้ คือกำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบงำนโทรคมนำคมเป็ นหลัก ซึ่งมีสดั ส่วนคิด
เป็ นร้อยละ 49-95 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ รวม จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงกำรแข่งขันที่เข้มข้นของผูใ้ ห้บริกำรสัญญำณกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ส่งผลให้กำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผูใ้ ห้บริกำรหลักดังกล่ำวมีปริมำณลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้งำนติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมชลอตัวลง ซึง่ บริษัท
ได้มองหำโอกำศที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำ โดยเพิ่มกำรประมูลงำนของภำครัฐ เกี่ยวกับอุปกรณ์กำรสือ่ สำร
พลังงำนทำงเลือก อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้ำงซึง่ บริษัท และบริษัทย่อย มีควำม
ชำนำญ ส่งผลให้รำยได้จำกกำรติดตัง้ อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ รำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
รายได้จากการบริการติดตั้ง
รำยได้จำกกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม
รำยได้จำกกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม
รำยได้จำกกำรติดตัง้ อื่น ๆ
รวมรายได้จากการบริการติดตัง้

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
1,108.89
95.40
35.31
3.02
24.27
1.58
1,168.47

100.00

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
986.91
74.88
37.60
2.85
293.47
22.27
1,317.98

100.00

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
343.13
48.63
39.71
5.63
322.69
45.74
705.53

100.00

ปี 2560 - 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม เป็ นจำนวน 1,109 ล้ำนบำท 987 ล้ำนบำท
และ 343 ล้ำนบำทตำมลำดับ และเมื่อเทียบเป็ นอัตรำร้อยละ ของรำยได้บริกำรติดตัง้ รวมมีสดั ส่วนร้อยละ 95 ร้อยละ 75 และ
ร้อยละ 49 พบว่ำรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม มีแนวโน้มลดลงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
รำยได้จำกกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำม มีจำนวน 35 ล้ำนบำท 38 ล้ำนบำท และ 40 ล้ำนบำท ในปี 2560– 2562
ตำมลำดับ โดยบริษัทให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำมให้แก่ลูกค้ำ ด้วยกำรติดตัง้ วัสดุ
และอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม ตำมช่องเปิ ดของท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเครื่องปรับอำกำศ
ซึ่งสำมำรถป้องกันผลกระทบจำกควำมร้อน เปลวไฟ และควันไฟ เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง ทัง้ นีใ้ นปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกำร
ส่วนใหญ่ ให้ควำมสนใจและเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรติดตัง้ ระบบป้องกันไฟลำมมำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถช่วยชะลอ
กำรเผำไหม้และกำรเกิดควันไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภยั ได้
รำยได้จำกกำรติดตัง้ อื่น ๆ ในปี 2560- 2562 จำนวน 24 ล้ำนบำท 293 ล้ำนบำท และ 323 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ซึง่ รำยได้จำกกำรติดตัง้ อื่น จะเป็ นรำยได้ที่บริษัทมองหำโอกำสที่จะนำประสบกำรณ์ และควำมชำนำญที่บริษัทมี มำเพิ่มรำยได้
ให้กบั บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นงำนประมูลของหน่วยงำนรำชกำร ของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น รำยได้จำกงำนโครงกำร
Smart Way ประมำณปี ละ 3 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นโครงกำรลงทุน ติดตัง้ และบำรุ งรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟ
ประหยัดพลังงำนของสถำบันวิศวกรรมพลังงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกองพัฒนำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีรำยได้จำกโครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ
(โครงกำรเน็ตประชำรัฐ 24,700 หมูบ่ ำ้ น)
ปี 2561 รำยได้งำนติดตัง้ อื่นที่เพิ่มขึน้ มำจำก โครงกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำ ระบบ 22 เควี ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
และ โครงกำรติดตัง้ ระบบ Video Conference ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ปี 2562 รำยได้งำนติดตัง้ อื่น ประกอบด้วย โครงกำรติดตัง้ ระบบหลอมรวม ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และ ส่ วนของ
บริษัทย่อย ประกอบด้วย งำนติดตัง้ CCTV งำนติดตัง้ อุปกรณ์ UMS300 ‘งำนติดตัง้ โครงข่ำยวิทยุดิจิตอลเพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรเดินรถ เป็ นต้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
- รายได้อื่น ๆ
รำยได้อื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ รำยได้ค่ำขนส่ง รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูผ้ ลิตสินค้ำ ดอกเบีย้ รับ ค่ำเช่ ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ และกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เป็ นต้น โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทมีรำยได้อื่นประมำณ
24 ล้ำนบำท 36 ล้ำนบำท และ 49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 1-2 เมื่อเทียบกับรำยได้รวม
รำยละเอียดของรำยได้อื่น ๆ ของบริษัทในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
หมำยเหตุ: * อื่น ๆ ประกอบด้วย รำยได้คำ่ เช่ำ กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น และรำยกำรปรับปรุงต่ำง ๆ เป็ นต้น
รายได้อื่นๆ
รำยรับจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูผ้ ลิตสินค้ำ
ดอกเบีย้ รับ
กำไรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำยได้ค่ำขนส่ง
อื่น ๆ *
รำยได้ค่ำบริกำร
รายได้อ่นื

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
8.22
34.96
6.72
28.57
3.51
14.92
2.63
11.21
2.43
10.34
23.51

100.00

ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
10.09
28.41
2.60
5.32
9.19
25.88
26.64 54.51
4.72
13.29
2.40
4.91
2.37
6.68
1.34
2.74
9.15
25.74
1.79
3.68
14.10 28.84
35.52
100.00
48.87 100.00

ปี 2562 บริษัทมีรำยได้ดอกเบีย้ รับจำนวน 27 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนจำนวน 17.45 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
190 เนื่องจำกบริษัทให้ บริษัทร่วมกูย้ ืมเงิน และคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 6.75 – 7 ต่อปี และบริษัทได้เรียกเก็บค่ำบริกำร
ในกำรให้คำปรึกษำกับบริษัทร่วมเป็ น จำนวน 14 ล้ำนบำท

ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการติดตัง้

- ต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริษัทมำจำกต้นทุนจำกกำรซือ้ สินค้ำมำเพื่อขำยเป็ นหลัก โดยทั่วไป บริษัทมีนโยบำยกำหนดรำคำขำย
โดยบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Margin) จำกต้นทุนที่ซือ้ มำ เพื่อจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำต่อไป โดยในปี 2560- 2562 บริษัทมีตน้ ทุนขำย
จำนวน 2,901 ล้ำนบำท 2,930 ล้ำนบำท และ 2,772 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำส่วน ร้อยละ 89 - 91 เมื่อเทียบกับ
รำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ
ปี 2560 บริษัทมีตน้ ทุนขำย 2,901 ล้ำนบำท ลดลง ประมำณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ซึง่ เป็ นกำรลดลงตำม
รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลง โดยมีอตั รำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 89 และบริษัทมีกำรตัง้ สำรอง
เพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั ระหว่ำงปี เป็ นจำนวน 2 ล้ำนบำท ทำให้ยอดกำรตัง้ สำรอง
เพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิน้ ปี 2560 เท่ำกับ 31 ล้ำนบำท
ปี 2561 บริษัทมีตน้ ทุนขำย 2,930 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ประมำณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มขึน้
ตำมรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ โดยมี อัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 91 และบริษัทมีกำร
ตัง้ สำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิ ที่จะได้รบั ระหว่ำงปี เป็ นจำนวน ลดลง 0.64 ล้ำนบำท
ทำให้ยอดกำรตัง้ สำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิน้ ปี 2561 เท่ำกับ 28 ล้ำนบำท
ปี 2562 บริษัทมีตน้ ทุนขำย 2,772 ล้ำนบำท ลดลงประมำณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปตำมรำยได้จำก
กำรขำยที่ลดลง โดยมีอตั รำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยประมำณร้อยละ 90 และบริษัทมีกำรตัง้ สำรองเพื่อปรับลด
รำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิ ที่จะได้รบั ระหว่ำงปี เป็ นจำนวน ลดลง 0.97 ล้ำนบำท ทำให้ยอดกำรตัง้
สำรองเพื่อปรับลดรำคำต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ ณ.สิน้ ปี 2562 เท่ำกับ 28 ล้ำนบำท
- ต้นทุนบริการติดตั้ง
ต้นทุนกำรให้บริกำรเป็ นต้นทุนที่เกิดจำกกำรให้บริกำรติดตัง้ งำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกันไฟลำม
และอื่น ๆ โดยในปี 2560 - 2562 ต้นทุนบริกำรติดตัง้ มีจำนวนประมำณ 853 ล้ำนบำท 958 ล้ำนบำท และ 506 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำส่วนร้อยละ 73 ร้อยละ 73 และร้อยละ 72 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตัง้ ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ ต้นทุน
บริกำรติดตัง้ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ได้แก่ ค่ำแรง และค่ำสินค้ำที่ใช้ในกำรติดตัง้ เช่น เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ
ของงำนโทรคมนำคม อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ของงำนป้องกันไฟลำม ส่วนต้นทุนของงำนติดตัง้ อื่นขึน้ อยูก่ บั ชนิดของงำนนัน้ ๆ
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108 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญของบริษั ท ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
โดยที่ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีสดั ส่วนรวมกันประมำณร้อยละ
10-12 เมื่อเทียบกับรำยได้รวม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะห์คำ่ ใช้จ่ำยในแต่ละประเภทในช่วงที่ผำ่ นมำได้ดงั นี ้
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำร
ขำยเป็ นหลัก โดยในปี 2560 - 2562 มีจำนวนรวมประมำณ 104 ล้ำนบำท 97 ล้ำนบำท และ 78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 2 ของรำยได้รวม ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจะผันแปรไปตำมยอดขำยซึง่ ในปี 2562 ยอดขำยลดลง
126 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยขำยลดลง 20 ล้ำนบำท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 - 2562 มีจำนวน 344 ล้ำนบำท 354 ล้ำนบำท และ 364 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็ นประมำณ ร้อยละ 8 ในปี 2560 และ 2561 และร้อยละ 9 ในปี 2562 ของรำยได้รวม ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับพนักงำนเป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 63 ร้อยละ 61 และร้อยละ 58 ตำมลำดับของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริห ำรที่สำคัญอื่น ๆ ประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำเบีย้ ประกันภัย และหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2560 มีจำนวน 344 ล้ำนบำทลดลงจำนวน 11 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 เนื่องมำจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ ได้แก เครื่องใช้สำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ
และค่ำที่ปรึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2561 มีจำนวน 354 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำนวน 10 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 เนื่องมำจำกกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้
ค่ำใช้จ่ำยบริหำรปี 2562 มีจำนวน 364 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำนวน 10 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ของบริษัท ประกอบด้วยผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเกี่ ยวกับเงินชดเชยจำกกำรเลิกจ้ำงตำมกฎหมำยใหม่ มำตรำ 118 กรณี อำยุงำน 20 ปี ขึน้ ไปจ่ำยค่ำชดเชยกรณี
เลิกจ้ำง จำกเดิม 300 วัน เป็ น 400 วัน และมีกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ ค่ำใช้จ่ำยบริหำรลดลงของบริษัท
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่งตัดหมดไปในปี 2561และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในส่วนของ
เงินเดือน และผลตอบแทนพนักงำน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบีย้ จำกเงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงินซึ่งประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋ว สัญ ญำใช้เ งิ น หนี ส้ ิน ภำยใต้สัญ ญำเช่ ำ ทำงกำรเงิ น และ เงิ น กู้ยื ม ระยะยำว โดยในปี 2560-2562 บริษั ท มี ค่ำ ใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินจำนวน 10 ล้ำนบำท 8 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีอตั รำดอกเบีย้ จ่ำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ
2-9 ต่อปี
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี กำรใช้วงเงิ นระยะสัน้ ในกำรดำเนินธุรกิ จมีดอกเบีย้ จำกเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำนวน
7.2 ล้ำ นบำทและดอกเบี ย้ ที่ เ กิ ด จำกเงิ น กู้ยื ม ระยะยำวที่ ใ ช้ใ นกำรซื อ้ ที่ ดิ น ก่ อ สร้ำ งอำคำรส ำนัก งำนและคลัง สิ น ค้ำ
จำนวน 2.8 ล้ำนบำท
ปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ำรใช้ ว งเงิ น ระยะสั้น ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ด อกเบี ้ย จำกเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้น
จำนวน 6 ล้ำนบำทและดอกเบีย้ ที่เกิ ดจำกเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ ที่ดินก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
จำนวน 2 ล้ำนบำท
ปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ำรใช้ ว งเงิ น ระยะสั้น ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ด อกเบี ้ย จำกเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้น
จำนวน 15 ล้ำนบำทและดอกเบีย้ ที่เกิดจำกเงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ ที่ดินก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
จำนวน 1 ล้ำนบำท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทบันทึกส่วนแบ่งผลกำไร(ขำดทุน)จำกบริษัทร่วม ตำมสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ โดยถือหุน้ ในบริษัท นำ้ ซ้อไฮโดร
เพำเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 38 และถือหุน้ ในบริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited
.ในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25
ปี 2561 บริษัทมีสว่ นแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทนำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด จำนวน 6 ล้ำนบำท
ปี 2562 บริษัทมีสว่ นแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทนำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด จำนวน 9 ล้ำนบำทและมี
ส่วนแบ่งผลกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited จำนวน 15 ล้ำนบำทรวม
ส่วนแบ่งผลกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6 ล้ำนบำท

กาไร

ปี 2560 – 2562 บริษั ท มี ก ำไรขั้น ต้น รวม จำกกำรขำยสิน ค้ำ (สำยไฟฟ้ำ อุป กรณ์ไฟฟ้ำ อุป กรณ์อิ เ ลคทรอนิ ค
และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ ) และกำรให้บริกำรติดตัง้ (งำนโทรคมนำคม งำนติ ดตัง้ ไฟลำม งำนติดตัง้ อื่น) เป็ นจำนวน 685
ล้ำนบำท 642 ล้ำนบำท และ 514 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นประมำณ ร้อยละ 15 ร้อยละ 14 และร้อยละ13
ตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดสรุปได้ดงั นี ้ :กาไรขั้นต้น – ธุรกิจจาหน่ายสินค้าสายไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิ จจำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 370 ล้ำนบำท 282 ล้ำนบำท
และ 314 ล้ำนบำท ในปี 2560 - 2562 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นประมำณ ร้อยละ 9 ในปี 2560-2561 และร้อย
ละ 10 ในปี 2562 อัตรำกำไรขัน้ ต้นที่เพิ่มขึน้ เนื่องมำจำกกำไรจำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำซึ่งเป็ นสินค้ำหลักของบริษัท โดยเพิ่มใน
อัตรำร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และอุปกรณ์ไฟฟ้ำซึง่ มีกลุม่ สินค้ำพิเศษที่อตั รำกำไรขัน้ ต้นสูง
-

กาไรขั้นต้น – ธุรกิจบริการติดตั้งงานโทรคมนาคม งานติดตั้งไฟลาม และงานติดตั้งอื่น
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตัง้ ประมำณ 315 ล้ำนบำท 360 ล้ำนบำท และ 200
ล้ำนบำท ในปี 2560 -2562 ตำมลำดับ ซึ่งกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจบริกำรติดตัง้ ลดลงประมำณร้อยละ 46 เนื่องมำจำกรำยได้
บริ ก ำรติ ด ตั้ง งำนโทรคมนำคมลดลง แต่ ถ้ำ ดูเ ป็ น อัต รำก ำไรขั้น ต้น จะเห็ น ว่ ำ อัต รำก ำไรขั้น ต้น จำกธุ ร กิ จ บริ ก ำรติ ด ตั้ง
อยูท่ ี่ประมำณร้อยละ 27--28 ซึง่ ใกล้เคียงกัน .
-

กาไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 – 2562 จำนวน 200 ล้ำนบำท 169 ล้ำนบำท และ 86 ล้ำนบำท และคิดเป็ นอัตรำกำไร
สุทธิประมำณร้อยละ 4 ของรำยได้รวมสำหรับปี 2560 - 2561 และร้อยละ 2 ของรำยได้รวมสำหรับปี 2562 และแบ่งเป็ นส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในปี 2560 - 2562 เป็ นจำนวน 204 ล้ำนบำท 170 ล้ำนบำท และ 80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนภำษี ประมำณ 250 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้นิติบคุ คลประมำณ 50 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นภำษี เงินได้นิติบคุ คลประจำปี 59 ล้ำนบำท และหักภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 9 ล้ำนบำทโดยจัดเป็ นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษี ที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 20 ของกำไร
ก่อนภำษี ซึง่ มีอตั รำสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี
ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภำษี ประมำณ 213 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้นิติบคุ คลประมำณ 44 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นภำษี เงินได้นิติบคุ คลประจำปี 51 ล้ำนบำท และหักภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 7 ล้ำนบำท โดยจัดเป็ นอัตรำค่ำใช้จ่ำยภำษี ที่จ่ำยจริงประมำณร้อยละ 21 ของกำไร
ก่อนภำษี ซึง่ มีอตั รำสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี
ปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนภำษี ประมำณ 110 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้นิติบคุ คลประมำณ 25 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นภำษี เงินได้นิติบคุ คลประจำปี 35 ล้ำนบำท และหักภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 10 ล้ำนบำท โดยจัดเป็ นอัตรำค่ำใช้จำ่ ยภำษี ที่จำ่ ยจริงประมำณร้อยละ 23 ของกำไร
ก่อนภำษี ซึง่ มีอตั รำสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไม่มำกเนื่องจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงภำษี
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อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้
ปี 2560 - 2562 บริษัทมีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ประมำณ ร้อยละ 12 ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตำมลำดับ บริษัทมี
นโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้นิติบคุ คลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลัง
หักสำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมที่บริษัทกำหนด (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผล) ในระหว่ำงปี 2560 - 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็ นจำนวนประมำณ 256 ล้ำน
บำท 171 ล้ำนบำท และ 35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และได้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรดังกล่ำวให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เป็ น
จำนวน 212 ล้ำนบำท 141 ล้ำนบำทและ 36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำเงินปั นผลจ่ำ ยประมำณร้อยละ 83 ร้อยละ 82
และร้อยละ 101 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจาปี 2560 ประกอบด้วย
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,175 ล้ำนหุน้
- เงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2560 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงิน
ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ *
รวมเงินปันผลประจำปี 2560
เงินปั นผลประจาปี 2561 ประกอบด้วย
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,175 ล้ำนหุน้
- เงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงิน
ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ *
รวมเงินปันผลประจำปี 2561
เงินปั นผลประจาปี 2562 ประกอบด้วย
- เงินปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,175 ล้ำนหุน้
- เงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 –สุทธิภำยหลังภำยหลังจำกหักเงิน
ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ *
รวมเงินปันผลประจำปี 2562

เงินปั นผลจ่ายต่อ
หุ้น (บาท)

เงินปั นผลจ่าย
ทั้งหมด (ล้านบาท)

0.08

94

0.10
0.18

118
212

0.06

70.5

0.06
0.12

70.5
141

0.02
0.01

24
12

0.03
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หมำยเหตุ : สำหรับกำรจ่ำยปั นผลจำกกำรดำเนินงำนในปี 2562 นัน้ จะต้องได้รบั กำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจำปี 2563
สำหรับในอนำคต บริษัทจะยังคงดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลตำมที่ได้ระบุในส่ วนที่ 2 ข้อ 8 โครงสร้ำง
เงินทุน หัวข้อ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงเคร่งครัด

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560- 2562 มีจำนวนประมำณ 3,606 ล้ำนบำท 3,442 ล้ำนบำท
และ 3,631 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ ได้แก่ ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น ซึง่ มีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 28-35
ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมด ส่วนสินทรัพย์ที่สำคัญรองลงมำ ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 13-17 และที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์ ซึง่ มีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 10 และในปี 2562 มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 367 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10
ของสินทรัพย์รวม
สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 มีจำนวนลดลงประมำณ 237 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี
2559 โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 195 ล้ำนบำท ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นลดลง 31
ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 30 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง 24 ล้ำน
บำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 25.8 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2561 มีจำนวนลดลงประมำณ 164 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560
โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 57 ล้ำนบำท ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นลดลง 217
ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือลดลง 80 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 22 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 24
ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 198 ล้ำนบำท เงินให้กยู้ ืมระยะยำว 80 ล้ำนบำท เงินฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกัน
40 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึน้ ประมำณ 189 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินให้กูย้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทร่วม จำนวน 298 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 198 ล้ำนบำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 126 ล้ำนบำท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 100 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่ลดลงได้แก่
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น และ สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำลดลง 422 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 20 ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีลกู หนีก้ ำรค้ำ,ลูกหนีอ้ ื่น และสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ตำมสัญญำ รวมประมำณ
1,838 ล้ำนบำท 1,620 ล้ำนบำท และ 1,198 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณร้อยละ
51 ร้อยละ 47 และร้อยละ 33ตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้ :- ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีลกู หนีก้ ำรค้ำ-สุทธิประมำณ 1,220 ล้ำนบำท 1,155 ล้ำนบำท และ 989
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมประมำณ ร้อยละ 34 ร้อยละ 34 และร้อยละ 27 ตำมลำดับ
โดยลูกหนีก้ ำรค้ำมีจำนวนลดลงตำมยอดขำยสินค้ำของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำและกำรพิจำรณำ ให้สนิ เชื่อ
แก่ลกู ค้ำแต่ละรำยที่ชดั เจน โดยบริษัทพิจำรณำลำดับชัน้ กำรให้สินเชื่อ (credit rating) จำกกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของลูกค้ำ
ย้อนหลัง และวิเครำะห์ดำ้ นกำรเงิน และด้ำนธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรให้สินเชื่ออย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ นี ้ โดยเฉลีย่
บริษัทให้ระยะเวลำชำระค่ำสินค้ำแก่ลกู ค้ำประมำณ 30-120 วัน โดยรำยละเอียดของอำยุลกู หนีก้ ำรค้ำของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ ารค้า
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
ลูกหนีย้ งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
622.00 48.56%
574.00
47.01%
477.00 44.63%
ลูกหนีเ้ กินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
530.00 41.37%
448.00
36.70%
350.00 32.77%
3 - 6 เดือน
30.00
2.34%
60.00
4.91%
55.00
5.12%
6 - 12 เดือน
26.00
2.03%
49.00
4.01%
49.00
4.56%
เกิน 12 เดือนขึน้ ไป
73.00
5.70%
90.00
7.37%
138.00 12.93%
ลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
1,281.00 100.00% 1,221.00 100.00% 1,069.00 100.00%
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(61.00) (4.76) % (66.00)
(5.41)%
(80.00) (7.45%)
ลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ
1,220.00 95.24% 1,155.00
94.59%
989.00 92.55%
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112 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุหนี ้ และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในกำรวิเครำะห์อำยุของหนีท้ ี่คงค้ำง บริษัทมีนโยบำย
ที่จะตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 50 ของมูลค่ำลูกหนีส้ ำหรับลูกหนีท้ ี่คำ้ งชำระ 6–12 เดือน และตัง้ สำรอง
ในอัตรำร้อยละ 100 ของมูลค่ำลูกหนีส้ ำหรับลูกหนีท้ ี่คำ้ งชำระเกิน 12 เดือนขึน้ ไป
ณ วันที่31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี ท้ ี่เกิ นกำหนดชำระไม่เ กิ น
6 เดือน รวมเป็ นร้อยละ 92 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ ี่เกิ นกำหนดชำระตัง้ แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิ น
12 เดือนประมำณร้อยละ 2 และอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึน้ ไป ประมำณร้อยละ 6 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
ตำมลำดับ และได้ตงั้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นจำนวน 61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
ทำให้คงเหลือลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 1,220 ล้ำนบำท
ณ วันที่31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี ท้ ี่เกิ นกำหนดชำระไม่เ กิ น
6 เดือน รวมเป็ นร้อยละ 89 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ ี่เกินกำหนดชำระตัง้ แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน
12 เดือนประมำณร้อยละ 4 และอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึน้ ไป ประมำณร้อยละ 7 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
ตำมลำดับ และได้ตงั้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นจำนวน 66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นประมำณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวมทำ
ให้คงเหลือลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 1,155 ล้ำนบำท
ณ วันที่31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี ท้ ี่เกิ นกำหนดชำระไม่เ กิ น
6 เดือน รวมเป็ นร้อยละ 82 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ ี่เกิ นกำหนดชำระตัง้ แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิ น
12 เดือนประมำณร้อยละ 5 และอัตรำส่วนลูกหนีท้ ี่เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึน้ ไป ประมำณร้อยละ 13 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
ตำมลำดับ และได้ตงั้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นจำนวน 80 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นประมำณร้อยละ 7 ของลูกหนีก้ ำรค้ำรวม
ทำให้คงเหลือลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ ประมำณ 989 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และระบบกำรควบคุมและ
ติดตำมกำรชำระหนีข้ องลูกหนีท้ ี่กำหนดขึน้ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
พิจำรณำปรับปรุ งนโยบำยทำงด้ำนลูกหนีใ้ ห้มีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชน์ที่บริษัท
จะได้รบั
ปี 2560–2562 บริษัทมีอตั รำส่วนทำงกำรเงินทำงด้ำนระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลีย่ สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำของงำนขำยสินค้ำ
ประมำณ 117 วัน 98 วัน และ 106 วัน ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นระยะเวลำที่ใกล้เคียงกับนโยบำยกำรให้สินเชื่อแก่ลกู หนีก้ ำรค้ำ
ของบริษัท
ลูกหนี้อน่ื
ลูกหนีอ้ ื่นประกอบด้วย ลูกหนีอ้ ื่น รำยได้คำ้ งรับอื่น ๆ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ และเงินทดรองจ่ำยและดอกเบีย้ ค้ำงรับ ซึง่ มี
จำนวนรวมประมำณ 26 ล้ำนบำท 32 ล้ำนบำท และ 35 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 ตำมลำดับ l
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ตามสัญญา
บริษัทมีสนิ ทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำประกอบด้วย
รายการ
รำยได้บริกำรติดตัง้ ค้ำงรับ
รำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกเก็บ
รวมสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ

ปี 2560
มูลค่า
สัดส่วน
5,074
0.86%
586,398
99.14%
591,472 100.00%

ปี 2561
มูลค่า
สัดส่วน
4,502
1.04%
428,376
98.89%
432,878 100.00%

ปี 2562
มูลค่า
สัดส่วน
13,085
7.56%
159,885
92.44%
172,970
100.00%

- สินค้าคงเหลือ
บริษัทมีนโยบำยบันทึกมูลค่ำสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตัง้ ด้วยรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน หรือ First in
First out) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบั แล้ว แต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ และบันทึกมูลค่ำสินค้ำสำเร็จรู ปประเภทสำยเคเบิล้ ด้วย
รำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง หรือ Specific) หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบั แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ
ทัง้ นี ้ บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำในงบกำไรขำดทุนในกรณีที่รำคำทุนของสินค้ ำคงเหลือใน
งวดบัญชี ใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิ ที่คำดว่ำจะได้รบั อย่ำงไรก็ ตำม เมื่อสถำนกำรณ์ที่ทำให้กำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือให้ต่ำกว่ำรำคำทุนหมดไปหรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง บริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนที่เคยรับรูใ้ น
งวดบัญชีก่อนๆ ในงบกำไรขำดทุนของงวดบัญชีนนั้ ๆ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560–2562 บริษั ท มี สิน ค้ำ คงเหลือ สุท ธิ ประมำณ 662 ล้ำ นบำท 582 ล้ำ นบำท และ 772
ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 18 ร้อยละ 17 และร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ทัง้ นี ้
รำยละเอียดของสินค้ำคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้ :ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รายการ
สินค้ำสิ สินค้ำสำเร็จรู ป
หัก รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั
สินค้ำสำเร็จรู ป – สุทธิ
งำนระหว่ำงติดตัง้ – งำนโทรคมนำคม
งำนระหว่ำงติดตัง้ – อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟลำมและอื่น ๆ
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ

ปี 2560
มูลค่า
สัดส่วน
461.00
69.64%
(31.00)
(4.68%)
430.00
64.96%
92.00
13.90%
140.00
21.14%
662.00 100.00%

ปี 2561
มูลค่า สัดส่วน
459.00 78.78%
(28.00) (4.81%)
431.00 74.06%
49.00 8.42%
102.00 17.52%
582.00
100%

ปี 2562
มูลค่า
สัดส่วน
658.00
85.23%
(28.00)
(3.63%)
630.00
81.60%
32.00
4.15%
110.00
14.22%
772.00 100.00%

สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรู ปของสินค้ำสำเร็จรู ป โดยสินค้ำสำเร็จรู ป -สุทธิ มีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 70
ร้อยละ 79 และร้อยละ 85 ในปี 2560-2562 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือทัง้ หมด และส่วนที่เหลือเป็ นงำนระหว่ำง ติดตัง้ –งำน
โทรคมนำคม และงำนระหว่ำงติดตัง้ – อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและงำนติดตัง้ อื่น ๆ บริษัทได้มีกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำร
ติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัทได้รบั มอบหมำยเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตัง้
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงได้บนั ทึกมูลค่ำงำนที่ยงั ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จเป็ นงำนระหว่ำงติดตัง้ อยูใ่ นบัญชีสนิ ค้ำคงเหลือ ซึง่ มีจำนวน
92 ล้ำนบำท 49 ล้ำนบำท และ 32 ล้ำนบำท ในปี 2560 – ปี 2562 ตำมลำดับ และคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 14 ร้อยละ
9 และร้อยละ 4 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ สำหรับช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมลำดับ
ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำโดยเฉลี่ยประมำณ 58 วัน 57 วัน และ 72 วัน ตำมลำดับ
อย่ำ งไรก็ ต ำม ในปั จ จุบัน บริษั ท มี นโยบำยในกำรจัดเก็ บ สิน ค้ำสำเร็จรู ป ประมำณ 30-60 วัน ของประมำณกำรยอดขำย
เพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ สอดคล้องกับระยะเวลำขำยสินค้ำของบริษัทในปั จจุบนั
อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำสำเร็จรู ป โดยจะตัง้ สำรองในอัตรำร้อยละ 25 สำหรับ
สำยไฟฟ้ำที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตัง้ สำรองในอัตรำร้อยละ 25–100 เพิ่มขึน้ ตำมระยะเวลำที่จัดเก็บ สำหรับสินค้ำ
ประเภทอื่นที่จดั เก็บนำนเกินกว่ำตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป และสินค้ำที่เสียหำย (Bad) ร้อยละ 100 ทัง้ นี ้ เนื่องจำกสินค้ำสำเร็จรู ปของ
บริษัทส่วนใหญ่เป็ นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเรื่องควำมล้ำสมัยและเสื่อมสภำพ ณ.สิน้ ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
สำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำสำเร็จรูปจำนวน 28 ล้ำนบำทและ 28 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทตัง้ สำรองค่ำเผือ่
กำรลดมูลค่ำของสินค้ำสำเร็จรู ปคงเหลือ 28 ล้ำนบำททำให้ ณ สิน้ ปี 2562 มีสำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำสำเร็จรู ป
เป็ นจำนวน 28 ล้ำนบำท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทนำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำร
ผลิตและจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำบวกพลังงำนนำ้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสำธำรณรัฐประชำชนลำว สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 38
บริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited .ซึง่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งตัง้ อยู่ในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
แสดงมูลค่ำตำมวิธีสว่ นได้เสีย

- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560-2562 บริษัทมี ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 410 ล้ำนบำท 387 ล้ำนบำท
และ 367 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อำคำร ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 86
ร้อยละ 89 และร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ ทงั้ หมด ตำมลำดับ สำหรับสินทรัพย์อื่นที่มี
สัดส่วนรองลงมำ ได้แก่ ยำนพำหนะ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
ปี 2560 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ ประมำณ 409 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 30 ล้ำนบำท มำจำกค่ำเสื่อม
รำคำประจำปี และมีกำรขำยทำวเฮำส์ 3 ชัน้ พร้อมที่ดิน จำนวน 1 หลัง
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114 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
ปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 387 ล้ำนบำท โดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงำน และยำนพำหนะ จำนวน 13 ล้ำนบำท และมีกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยจำนวน 11
ล้ำนบำท มีคำ่ เสือ่ มรำคำ สำหรับปี 36 ล้ำนบำท
ปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 367 ล้ำนบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงำน และยำนพำหนะ จำนวน 15 ล้ำนบำท และมีกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำย 11 ล้ำนบำท
มีคำ่ เสือ่ มรำคำสำหรับปี 35 ล้ำนบำท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ปี 2556 บริษัทได้มีกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภำษี เงินได้ มำถือปฏิบตั ิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทระบุผล
แตกต่ำงชั่วครำวที่เกิ ดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนีส้ ินระหว่ำงเกณฑ์ทำง บัญชีและภำษี อำกร เพื่อรับรู ้
ผลกระทบทำงภำษี เป็ นสินทรัพย์หรือหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
บัญชีดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิมีผลทำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นจำนวนประมำณ 21 ล้ำนบำท 24 ล้ำนบำท และ 30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร*
56%
43%
23%
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
5%
5%
2%
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
1.20
1.30
1.09
หมำยเหตุ : * คำนวณจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

ปี 2560-2562 บริ ษั ท สำมำรถด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และสร้ำ งผลตอบแทนจำกสิ น ทรัพ ย์ไ ด้อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี อัต รำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรประมำณ ร้อยละ 56 ร้อยละ 43 และร้อยละ 23 ตำมลำดับ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ประมำณร้อยละ 2 และมีอตั รำกำรหมุนของสินทรัพย์ 1.20 เท่ำ 1.30 เท่ำ และ 1.09 เท่ำ ตำมลำดับ

สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ปี 2560
(111.39)
(27.60)
(56.40)
(195.39)

ปี 2561
462.51
(244.93)
(274.26)
(56.68)

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2562
204.13
(341.03)
262.99
126.08

จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตอ้ งกำรเพิ่มรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ และกำรให้บริกำรติดตัง้
รวมทัง้ จ่ำยผลตอบแทนคืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกปี ดังนัน้ กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบของสินค้ำ
คงเหลือ และลูกหนีก้ ำรค้ำ ซึ่งมีผลทำให้ในแต่ละปี บริษัทมีกำรใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงำนและกิจกรรมลงทุน
เป็ นหลัก
ปี 2560 บริษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ไปในกิ จ กรรมด ำเนิ น งำนประมำณ 111 ล้ำ นบำท และมี ก ำไรก่ อ นภำษี 250
ล้ำนบำท มีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นลดลง 440 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสด
ไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 28 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรซือ้ อุปกรณ์สำนักงำนประมำณ 11 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทุนในบริษัท
นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด 28 ล้ำนบำท ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็ นจำนวน 56 ล้ำนบำท มีเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ เพิ่มขึน้ จำนวน 194 ล้ำนบำท ชำระเงินกูย้ ืมระยะยำวจำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินประมำณ 11 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจำนวน 212 ล้ำน
บำท ด้วยเหตุนสี ้ ง่ ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2560 ลดลงประมำณ 195 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ณ สิน้ ปี 2560 ประมำณ 263 ล้ำนบำท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำนประมำณ 463 ล้ำนบำท และมีกำไรก่อนภำษี 213ล้ำนบำท
มีลกู หนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น ๆ ลดลง 213 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ ลดลง 83 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระเพิ่มขึน้ 56
ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 10 ล้ำนบำท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 245
ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรซือ้ อุปกรณ์สำนักงำนประมำณ 5 ล้ำนบำท ให้บริษัทร่วมทุนกูย้ ืม จำนวน 80 ล้ำนบำท จ่ำยเงินลงทุน
ในบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด 29 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินลุนทุนใน Phu Khanh Solar Power จำนวน 176 ล้ำนบำท
ทั้ง นี บ้ ริษัท ได้ใช้กระแสจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น เป็ น จำนวน 274 ล้ำ นบำท มี เ งิ น กู้ยืมระยะสัน้ ลดลง จ ำนวน 48 ล้ำ นบำท
ชำระเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำนวน 85 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 10 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจำนวน 188 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนีส้ ่งผลให้บริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิในปี 2561 ลดลงประมำณ 57 ล้ำนบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ ปี 2561 ประมำณ
206 ล้ำนบำท
ปี 2562 บริษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ไปในกิ จ กรรมด ำเนิ น งำนประมำณ 204 ล้ำ นบำท และมี ก ำไรก่ อ นภำษี 110
ล้ำนบำท มีลกู หนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น ๆ ลดลง 159 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เกิดตำมสัญญำ ลดลง 260 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ
เพิ่มขึน้ 206 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 149 ล้ำนบำททำให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จำนวน 242 ล้ำนบำท และเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน 204 ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุน
ประมำณ 341 ล้ำนบำท โดยให้บริษัทร่วมกูย้ ืมเงินจำนวน 316 ล้ำนบำท ซือ้ อุปกรณ์สำนักงำนประมำณ 6 ล้ำนบำท จ่ำยเงิน
ลงทุนในบริษัท นำ้ ซ้อ ไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด 16 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินลุนทุนใน Phu Khanh Solar Power จำนวน 96 ล้ำนบำท
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ใช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็ นจำนวน 263 ล้ำนบำท มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ เพิ่มขึน้ จำนวน 398 ล้ำนบำท
ชำระเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำนวน 28 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 12 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจำนวน 94 ล้ำนบำท ด้วยเหตุนสี ้ ง่ ผลให้บริษัทมีกระแส
เงิ นสดสุทธิ ในปี 2562 ลดลงประมำณ 126 ล้ำนบำท และมีเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ สิน้ ปี 2562 ประมำณ
332 ล้ำนบำท
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท มี อัต รำส่ว นสภำพคล่อ งในปี 2560–2562 คิ ด เป็ น 1.56 เท่ ำ 1.45 เท่ ำ และ 1.37 เท่ ำ ตำมล ำดับ
และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็ น 1.18 เท่ำ 1.09 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งอัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ในระดับ
ไม่สงู มำกนัก เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทจำเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ โดยที่ผำ่ นมำ บริษั ทใช้แหล่งเงินทุน
จำกเงินกูย้ ืมระยะสัน้ เป็ นหลักเพื่อใช้ในกำรซือ้ และใช้จ่ำยในกำรติดตัง้ งำนโทรคมนำคม และงำนติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟลำม
และอื่น ๆ

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

- โครงสร้างเงินทุน
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560-2562 อยูใ่ นระดับ 1.10 เท่ำ 1.03 เท่ำและ 1.03 เท่ำ
ซึง่ อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

หนีส้ ิน

หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 มีจำนวนประมำณ 1,890 ล้ำนบำท 1,745 ล้ำนบำท และ
1,988 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนีส้ นิ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ซึง่ คิดรวมเป็ นประมำณ
ร้อยละ 88 ของหนีส้ นิ ทัง้ หมดในปี 2562
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวนประมำณ 1,890 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ ินหมุนเวียน
ประมำณ 1,786 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 94 ของหนีส้ ินรวม โดยหนีส้ ินหมุนเวียนที่สำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
จำนวนประมำณ 1,175 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระจำนวนประมำณ 197 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกูร้ ะยะยำวที่ถึง
กำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนประมำณ 105 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 6
ของหนีส้ ินรวม โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนที่สำคัญ คือ เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน -สุทธิ จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี จำนวนประมำณ 45 ล้ำนบำท สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จำนวนประมำณ 40 ล้ำนบำท หนีส้ ิน
ตำมสัญญำเช่ำซือ้ -สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวนประมำณ 13 ล้ำนบำท
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวนประมำณ 1,745 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ ินหมุนเวียน
ประมำณ 1,671 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 96 ของหนีส้ ินรวม โดยหนีส้ ินหมุนเวียนที่สำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่ น

115

116 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
จำนวนประมำณ 1,242 ล้ำนบำท ซึ่งได้รวมส่วนของต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระจำนวนประมำณ 77 ล้ำนบำท หนีส้ ินที่เกิดจำก
สัญญำ 56 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกูร้ ะยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวน 28 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ ินไม่
หมุนเวียนประมำณ 74 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 4 ของหนีส้ ินรวม โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนที่สำคัญ คือ เงินกูย้ ืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวนประมำณ 17 ล้ำนบำท สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน จำนวนประมำณ 44 ล้ำนบำท หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำซือ้ -สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวนประมำณ
13 ล้ำนบำท
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวนประมำณ 1,988 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้ ินหมุนเวียน
ประมำณ 1,907 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 96 ของหนีส้ ินรวม โดยหนีส้ ินหมุนเวียนที่สำคัญ คือ เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
จำนวนประมำณ 1,117 ล้ำนบำท หนีส้ ินที่เกิ ดขึน้ จำกสัญญำ 56 ล้ำนบำท และส่วนของเงินกูร้ ะยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี จำนวน 15 ล้ำนบำท และบริษัทมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนประมำณ 81 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 4 ของหนีส้ ินรวม
โดยหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนที่สำคัญ คือ สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จำนวนประมำณ 67 ล้ำนบำท และ หนีส้ นิ ตำม
สัญญำเช่ำซือ้ -สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี จำนวนประมำณ 11 ล้ำนบำท
-

เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใช้แหล่งทุนจำกเงินกูย้ ืมระยะสัน้ เป็ นหลัก ซึ่งอำจทำให้บริษัทประสบกับควำมเสี่ย ง
ทำงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเชื่อหลักที่บริษัทได้รบั เป็ นเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ ประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน ซึ่งสถำบันกำรเงินมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกูย้ ืมดังกล่ำวแก่สถำบันกำรเงินได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
หนีส้ นิ ในส่วนของเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้ : เงินกู้ยมื ระยะสั้น วงเงินรวม 2,852 ล้านบาท แบ่งเป็ น
 เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 121 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ ืมระยะสัน้ ประเภทตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand เป็ นวงเงินคล้ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน
แต่สำมำรถเบิกเงินจำกสถำบันกำรเงินตำมยอดลูกหนีแ้ ละ/หรือเจ้ำหนีท้ ี่ใช้อำ้ งอิง วงเงินรวม 2,731 ล้ำนบำท
ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวน 530 ล้ำนบำท
 เงินกู้ยมื ระยะยาว วงเงินรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็ น
 เงินกูย้ ืมระยะยำวสำหรับซือ้ ที่ดิน และก่อสร้ำงสำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ที่อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี วงเงิ นรวม 180 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นวงเงินสำหรับซือ้ ที่ ดิน จำนวน 120 ล้ำนบำท และวงเงิ นสำหรับ
ก่อสร้ำงสำนักงำนและคลังสินค้ำแห่งใหม่ จำนวน 60 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกูย้ ืมระยะยำวสำหรับ
ซือ้ ที่ดินแล้วจำนวน 118.40 ล้ำนบำท กำหนดชำระคืนเงินกูย้ ืมสำหรับซือ้ ที่ดินเป็ นรำยเดือนรวมทัง้ หมด 78
งวดๆ ละประมำณ 0.83 ล้ำนบำท โดยชำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มียอดคงค้ำงประมำณ 73 ล้ำนบำท ปั จจุบนั ได้ปิดสัญญำก่อนกำหนด ณ 31/8/61
 เงินกูยืมระยะยำวสำหรับใช้ในกำรดำเนินงำน โดยเงินกูย้ ืมดังกล่ำวคำ้ ประกัน โดยกำรจำนองที่ดินพร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงบริษัทฯ จำนวน 56 ล้ำนบำท โดยกำหนดชำระคืนเงินกูย้ ืม ทุกสิน้ เดือน จำนวน 38 งวด โดยงวดที่ 1-20
งวดละ 2.40 ล้ำนบำท และ งวดที่ 21-38 งวดละ 0.83 ล้ำนบำท เริ่มตัง้ แต่เดือน สิงหำคม 2561 ณ.วันที่ 31
ธันวำคม 2562 มียอดค้ำงประมำณ 17 ล้ำนบำท
-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซือ้ กับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ำ และเช่ำซือ้ ยำนพำหนะ สำหรับใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัท ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน
และคิดดอกเบีย้ ในอัตรำเฉลีย่ ประมำณร้อยละ 2.35–10.64 ต่อปี ในระหว่ำงปี 2560-2562
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 บริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ ต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและ
สัญญำเช่ำซือ้ เป็ นจำนวน 22 ล้ำนบำท 21 ล้ำนบำท และ 19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำชำระ
เงินดังนี ้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ตอ้ ง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบีย้ รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ

ณ 31/12/60
ณ 31/12/61
ไม่เกิน 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 - 5 ปี รวม
1 ปี
1 ปี
7.47
14.06 21.53 7.44 13.64 21.08
(1.01)
6.46

(1.25)
12.81

(2.26)
19.27

(1.05)
6.39

(1.01)
12.63

(2.06)
19.02

ณ 31/12/62
ไม่เกิน 1 - 5 ปี รวม
1 ปี
6.70 12.36 19.06
(0.82)
5.88

(1.28)
11.08

(2.10)
16.96

-

ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระ
ปี 2560 บริษัทมีตน้ ทุนงำนติดตัง้ 853 ล้ำนบำท เป็ นของงำนโทรคมนำคม จำนวน 805 ล้ำนบำท เป็ นงำนติดตัง้ อื่น
48 ล้ำนบำท ปี 2561 บริษัทมีตน้ ทุนงำนติดตัง้ 958 ล้ำนบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจำนวน 674 ล้ำนบำทเป็ นงำนติดตัง้ อืน่
จำนวน 284 ล้ำนบำท และปี 2562 บริษัทมีตน้ ทุนงำนติดตัง้ 506 ล้ำนบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจำนวน 187 ล้ำนบำท
เป็ น งำนติด ตัง้ อื่ น จ ำนวน 319 ล้ำ นบำท และต้น ทุน บริก ำรที่ เกิ ด ขึน้ จริงโดยบริษัท ได้ร ับ ใบแจ้งหนีส้ ำหรับ ต้น ทุนบริกำร
ในปี 2560 มีใบแจ้งหนีส้ ำหรับต้นทุนบริกำร เป็ นจำนวน 887 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จำนวน 720 ล้ำนบำท
และงำนติ ด ตั้ง อื่ น 167 ล้ำ นบำท ปี 2561 มี ใ บแจ้ง หนี ส้ ำหรับ ต้น ทุน บริ ก ำร เป็ น จ ำนวน 750 ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย
งำนโทรคมนำคมจำนวน 688 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้ อื่น 62 ล้ำนบำท ปี 2562 มีใบแจ้งหนีส้ ำหรับต้นทุนบริกำร เป็ นจำนวน
554 ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย งำนโทรคมนำคม จ ำนวน 284 ล้ำ นบำท และงำนติ ด ตั้ง อื่ น 270 ล้ำ นบำท และปี 2560
งำนระหว่ ำ งท ำ 232 ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ยงำนโทรคมนำคม 92 ล้ำ นบำท และงำนติ ด ตั้ง อื่ น 140 ล้ำ นบำท ปี 2561
มีงำนระหว่ำงทำ 151 ล้ำนบำทประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จำนวน 49 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้ อื่น 102 ล้ำนบำท ปี 2562
มีงำนระหว่ำงทำ 142 ล้ำนบำทประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม จำนวน 32 ล้ำนบำท และงำนติดตัง้ อื่น 110 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดขึน้
จำกบริษัทได้มีกำรรับรู ร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัท
ได้รบั มอบหมำยเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ ดังนัน้ งำนโทรคมนำคมที่ยงั ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จตำมขัน้ ควำมสำเร็จดังกล่ำว
จะถูกบันทึกเป็ นงำนระหว่ำงทำในบัญชีสินค้ำคงเหลือแทน ด้วยเหตุนี ้ งำนระหว่ำงทำคงเหลือ เป็ นต้นทุนที่ยงั ไม่ถกู เรียกชำระ
ในปี 2560 จำนวน 197 ล้ำนบำท ในปี 2561 จำนวน 142 ล้ำนบำท และในปี 2562 จำนวน 63 ล้ำนบำท ซึง่ มีรำยละเอียดสรุ ป
ได้ดงั นี ้ :หน่วย: ล้านบาท
ณ 31/12/60
ณ 31/12/61
ณ 31/12/62
ต้นทุนบริกำรที่รบั รูใ้ นระหว่ำงงวด
852.66
958.40
505.95
ต้นทุนบริกำรที่เกิดขึน้ จริง
(886.84)
(967.93)
(585.87)
บวก งำนระหว่ำงทำ – งำนโทรคมนำคม
91.94
49.05
32.17
บวก งำนระหว่ำงทำ
139.73
102.24
110.65
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ
197.49
141.76
62.90
ปี 2562 ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระได้รวมอยูใ่ นเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
- สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
บริษัทได้สำรองเงินเพื่อจ่ำยชอเชยให้กบั พนักงำนเมื่อออกจำกงำน ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำน ซึง่ กำหนด
อัตรำค่ำชดเชยยในกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง เป็ นจำนวน 44 ล้ำนบำท และ 67 ล้ำนบำท ในปี 2561-2562
- ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 มีจำนวนประมำณ 1,717 ล้ำนบำท 1,697 ล้ำนบำทและ 1,643
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีจำนวนเพิ่มขึน้ ตำมผลประกอบกำรที่มีกำไรสุทธิ 200 ล้ำนบำท 169 ล้ำนบำทและ 86 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,717 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
1,654 ล้ำนบำท และส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 63 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนประมำณ
12 ล้ำนบำท บริษัทดำเนินงำนมีผลกำไรสุทธิประจำปี 200 ล้ำนบำท และจ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ 212 ล้ำนบำท
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,697 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
1,635 ล้ำนบำท และส่วนของผูม้ ีส่วนได้เ สีย ที่ ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 62 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่ อ น
ประมำณ 20 ล้ำนบำท บริษัทดำเนินงำนมีผลกำไรสุทธิประจำปี 169 ล้ำนบำท และจ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ 141 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1,643 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
1,578 ล้ำนบำท และส่วนของผูม้ ีส่วนได้เ สีย ที่ ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 65 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่ อ น
ประมำณ 55 ล้ำนบำท บริษัทดำเนินงำนมีผลกำไรสุทธิประจำปี 85 ล้ำนบำท และจ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ 23 ล้ำนบำท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee) มีรำยละเอียดดังนี ้ : ปี 2560 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผส
ู้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.77 ล้ำนบำท และ
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผูส้ อบบัญชี
 ปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผส
ู้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นค่ำสอบบัญชี ของบริษัทจำนวน 1.85 ล้ำนบำท
และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผูส้ อบ
บัญชี
 ปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผส
ู้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นค่ำสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.95 ล้ำนบำท
และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.96 ล้ำนบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้บริกำรอื่นจำกผูส้ อบ
บัญชี
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ได้แก่
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้ า
สำยไฟฟ้ำจะมีตน้ ทุนหลักเป็ นทองแดง ซึ่งรำคำทองแดงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก
โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำทองแดงจะส่งผลกระทบต่อรำคำซือ้ หรือต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ รำคำจำหน่ำยหรือรำยได้ และ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงที่รำคำทองแดงปรับลดลง หำกบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำให้
สอดคล้องตำมรำคำต้นทุนสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง อำจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของบริษัท
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงได้ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองแดง
อย่ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ คำดกำรณ์ทิ ศทำงและแนวโน้ม ของรำคำทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริห ำรปริมำณสิน ค้ำคงคลัง
ของสำยไฟฟ้ำให้เป็ นไปตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกโดยทั่วไป เมื่อรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่ง
ประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำจำหน่ำยและต้นทุนของสำยไฟฟ้ำ ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว
จะช่วยบริษัทในกำรลดผลกระทบจำกกำรผันผวนของรำคำทองแดงได้ระดับหนึง่
 ความเสี่ยงจากความไม่สม่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ
กำรให้บริกำรออกแบบ และติดตัง้ ระบบงำนโทรคมนำคมของบริษัท เป็ นกำรให้บริกำรซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรำยโครงกำรที่
มี ก ำหนดเวลำแล้ว เสร็จ ไม่ใ ช่เป็ น สัญ ญำว่ำจ้ำงทำงำนระยะยำว ดัง นั้น ควำมต่อ เนื่ อ งในรำยได้ของบริษั ท จึงขึน้ อยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรได้รบั เลือกเข้ำทำงำนในแต่ละโครงกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมสม่ำเสมอของรำยได้กำรให้บริกำร
ติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทมีประวัติกำรทำงำนที่ดี สำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลกู ค้ำได้
ภำยในระยะเวลำกำหนดทุกโครงกำร กอปรกับ ณ ปั จจุบนั ภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโน้มเติบโตจำกกำร
เปิ ดประมูลใบอนุญำตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G รวมทัง้ มีกำรปรับปรุ งระบบส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง
ผูบ้ ริหำรของบริษัทจึงเชื่อว่ำจะได้รบั ผลกระทบจำกควำมเสีย่ งนีไ้ ม่มำกนัก
 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ และกำรให้บริกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม
บริษัทมีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง สำหรับกำรสั่งซือ้ สินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพื่อขำย ซึง่ จะต้องมีควำมหลำกหลำย
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ ใช้ในขัน้ ตอนกำรเตรียมงำนโครงกำร และกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงเพื่อกำรดำเนินงำน
ในโครงกำรติดตัง้ ระบบโทรคมนำคม ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนก่อนที่จะได้รบั ชำระเงินจำกผูว้ ่ำจ้ำงตำมสัญญำ ทัง้ นี ้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้
แหล่งเงินกูร้ ะยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพื่อดำเนินธุรกิ จดังกล่ำว ส่งผลให้มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง
และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2560-2562 ดังนี ้ ปี 2560 ประมำณ 1.56 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ปี 2561 ประมำณ 1.45
เท่ำ และ 1.09 เท่ำ และปี 2562 ประมำณ 1.37 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมลำดับ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

120 รายงานประจาปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ ัน จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวม งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์
ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ ัน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ นั จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกาหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิ จารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี ้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผล
ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี ้
ค่าความนิยม
บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมจานวน 156 ล้านบาทจากการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
มูลค่าของค่าความนิยมเนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมีจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญ และการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจอย่า งมากในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งการ
ประเมินการด้อยค่าดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงอยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าได้ทาการทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
ในอนาคตของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงเพื่อประเมินการใช้ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริหารใน
การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงิน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนตามแบบจาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
นอกจากนีข้ า้ พเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติที่สาคัญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการแสดงมูลค่าของลูกหนี ้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีจานวนที่เป็ นสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัท
จะต้องประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีท้ ี่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็ นรายการหักจากลูกหนีต้ ามรายละเอียด
ที่ แสดงไว้หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 8 โดยในการประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวต้อ งอาศัย ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริหารโดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้ ดังนัน้ การประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญ
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจานวนหนีส้ งสัยจะสูญที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และมูลค่าของ
ลูกหนีท้ ี่แสดงอยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญโดยการ
สอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุม่ บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดนโยบายการประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญของยอดลูกหนี ้
ตามอายุของหนีท้ ี่คา้ งชาระ สอบทานการจัดทารายงานอายุหนี ้ และทดสอบการคานวณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมถึงการสอบทานการประมาณจานวนหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารในการกาหนดนโยบายสาหรับการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสาหรับ
สินค้าที่ลา้ สมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า ซึง่ การประมาณการมูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รบั จะมีผลกระทบต่อจานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไร
หรือขาดทุน และมูลค่าของสินค้าที่คงเหลือที่แสดงอยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่ม บริษั ท
ออกแบบไว้ นอกจากนีข้ า้ พเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดนโยบายการประมาณการค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงอายุสินค้า สอบทานการจัดทารายงานอายุสนิ ค้า และทดสอบการคานวณค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุม่ สินค้าที่มีขอ้ บ่งชีว้ ่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ชา้ กว่าปกติ นอกจากนัน้ ข้าพเจ้าได้ส อบทาน
การจัดทารายงานการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั กับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุม่ สินค้า และสุม่ ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้ ภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการเป็ นรายการที่มีมลู ค่าที่เป็ นสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็ นเกณฑ์ชีว้ ดั หลักในแง่ผล
การดาเนินงานทางธุรกิจซึง่ ผูบ้ ริหารและผูใ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของรายได้จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญในการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษัท
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษัทโดยการ
 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ
ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุม่ บริษัทออกแบบไว้
 สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและให้บริการที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วงใกล้สนิ ้ รอบระยะเวลาบัญชี
 สุม่ ตัวอย่างสัญญาการขายและให้บริการ เพื่อตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการขาย
และให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษัท
 สอบทานใบลดหนีท้ ี่กลุม่ บริษัทออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
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วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุม่ บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน้ )
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อ มั่นใน
รูปแบบใด ๆต่อข้อมูลอื่นนัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนัน้ มีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนัน้ ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรือ่ งดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผย
เรือ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุม่ บริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้ ว้ ย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร้ ว่ มคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของกลุม่ บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริหารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร และสรุ ปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่ บริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
ได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการหรือ ของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้ าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทัง้ หลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึน้ ข้าพเจ้า
พิ จ ารณาว่า ไม่ค วรสื่อ สารเรื่อ งดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระท าดัง กล่า วสามารถคาดการณ์ได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563
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124 รายงานประจาปี 2562
บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

332,372,264

206,291,033

137,394,583

58,411,037

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

8

1,024,670,471

1,187,167,086

850,029,480

1,080,818,147

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

9

172,970,387

432,877,739

104,926,807

347,571,528

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทร่วม

7

297,654,823

-

297,654,823

-

10

142,809,764

151,276,100

79,970,488

82,109,617

11

629,392,906

431,089,167

526,776,822

418,479,775

14,165,232

11,730,573

1,628,199

3,164,021

2,614,035,847

2,420,431,698

1,998,381,202

1,990,554,125

131,461,500

143,101,500

117,421,500

132,421,500

สินทรัพย์ที่รบั รู จ้ ากต้นทุน
ในการทาให้เสร็จสิน้ ตามสัญญาที่ทากับลูกค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

494,858,940

494,858,940

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

324,414,290

224,229,254

325,139,047

232,876,714

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

366,951,204

386,687,568

340,125,010

354,914,864

ค่าความนิยม

15

156,497,121

156,497,121

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม

7

-

80,000,000

-

80,000,000

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

23

30,402,901

23,607,096

25,588,007

16,872,204

6,906,711

7,471,310

2,041,019

2,364,139

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,016,633,727

1,021,593,849

1,305,173,523

1,314,308,361

รวมสินทรัพย์

3,630,669,574

3,442,025,547

3,303,554,725

3,304,862,486

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
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บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

16

694,500,000

296,700,000

596,000,000

244,500,000

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

17

1,117,036,854

1,241,919,159

982,926,949

1,227,711,791

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา

9

55,565,338

65,087,095

47,640,064

48,556,836

18

14,520,000

28,200,000

14,520,000

28,200,000

19

5,880,808

6,393,432

4,690,227

4,838,422

450,736

5,284,312

450,736

4,585,185

18,896,499

27,410,214

7,808,594

25,575,914

1,906,850,235

1,670,994,212

1,654,036,570

1,583,968,148

18

2,020,000

16,540,000

2,020,000

16,540,000

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

19

11,085,555

12,627,852

7,607,134

7,958,850

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

23

819,859

879,326

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

20

66,898,555

43,767,960

58,722,275

38,644,371

80,823,969

73,815,138

68,349,409

63,143,221

1,987,674,204

1,744,809,350

1,722,385,979

1,647,111,369

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

126 รายงานประจาปี 2562
บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,176,073,769 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท

588,036,885

588,036,885

588,036,885

588,036,885

587,869,545

587,869,545

587,869,545

587,869,545

753,575,398

753,575,398

753,575,398

753,575,398

6,827,505

6,827,505

-

-

59,000,000

59,000,000

59,000,000

59,000,000

189,929,843

228,967,056

180,723,803

257,306,174

(19,142,632)

(1,246,473)

-

-

1,578,059,659

1,634,993,031

1,581,168,746

1,657,751,117

64,935,711

62,223,166

-

-

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,642,995,370

1,697,216,197

1,581,168,746

1,657,751,117

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,630,669,574

3,442,025,547

3,303,554,725

3,304,862,486

-

-

-

-

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,175,739,089 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

21

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จากัด (มหาชน)
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บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย

3,086,238,302

3,212,143,387

2,929,133,922

3,047,648,237

705,529,116

1,317,984,390

356,145,784

1,089,141,871

48,897,802

35,519,747

46,320,523

30,801,755

3,840,665,220

4,565,647,524

3,331,600,229

4,167,591,863

2,772,103,254

2,929,614,139

2,625,909,565

2,777,572,863

505,954,679

958,402,146

232,529,931

798,664,814

77,622,619

96,611,788

76,528,261

95,526,172

364,219,266

353,536,591

312,839,971

275,429,977

-

-

20,057,795

-

3,719,899,818

4,338,164,664

3,267,865,523

3,947,193,826

120,765,402

227,482,860

63,734,706

220,398,037

5,761,067

(6,115,101)

-

-

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

126,526,469

221,367,759

63,734,706

220,398,037

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(16,340,491)

(8,347,422)

(13,848,421)

(6,553,543)

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

110,185,978

213,020,337

49,886,285

213,844,494

(24,682,586)

(43,768,474)

(15,115,085)

(42,592,391)

85,503,392

169,251,863

34,771,200

171,252,103

(17,896,159)

(636,587)

-

-

(3,150,831)

-

(2,267,877)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(21,046,990)

(636,587)

(2,267,877)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

64,456,402

168,615,276

32,503,323

171,252,103

รายได้จากสัญญาบริการติดตัง้
รายได้อนื่
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการติดตัง้
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

13
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กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- สุทธิจากภาษีเงินได้

13

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

128 รายงานประจาปี 2562

บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรแบ่งปั นกำไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย

79,648,698

170,337,772

34,771,200

171,252,103

5,854,694

(1,085,909)

-

-

85,503,392

169,251,863

34,771,200

171,252,103

58,601,708

169,701,185

32,503,323

171,252,103

5,854,694

(1,085,909)

-

-

64,456,402

168,615,276

32,503,323

171,252,103

0.07

0.14

0.03

0.15

กำรแบ่งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุน้

24

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้
ส่วนเกิ นทุนจาก
ทุนเรือนหุน้

ส่วนของผูม้ ี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การรวมธุรกิ จ

ส่วนแบ่ง

ที่ออกและ

ส่วนเกิ นมูลค่า

ภายใต้การ

ชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

ควบคุมเดียวกัน

587,869,545

753,575,398

6,827,505

59,000,000

246,747,506

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

170,337,772

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

170,337,772

(636,587)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนได้เสียที่

รวม

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รวมองค์ประกอบอืน่

ส่วนของผูถ้ ื อหุน้

ไม่มอี านาจควบคุม

ส่วนของ

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้

ของบริษัทฯ

ของบริษัทย่อย

ผูถ้ ื อหุน้

(609,886)

(609,886)

1,653,410,068

63,309,075

1,716,719,143

-

-

170,337,772

(1,085,909)

169,251,863

(636,587)

(636,587)

(636,587)

-

(636,587)

(636,587)

169,701,185

(1,085,909)

168,615,276

-

-

-

-

(188,118,222)

-

-

(188,118,222)

-

(188,118,222)

587,869,545

753,575,398

6,827,505

59,000,000

228,967,056

(1,246,473)

(1,246,473)

1,634,993,031

62,223,166

1,697,216,197
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)

587,869,545

753,575,398

6,827,505

59,000,000

228,967,056

(1,246,473)

(1,246,473)

1,634,993,031

62,223,166

1,697,216,197

-

-

-

-

(21,740,938)

-

-

(21,740,938)

(2,877,263)

(24,618,201)

ยอดสะสมจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถื อปฎิบตั ิ (หมายเหตุ 6)

587,869,545

753,575,398

6,827,505

59,000,000

207,226,118

(1,246,473)

(1,246,473)

1,613,252,093

59,345,903

1,672,597,996

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

79,648,698

-

-

79,648,698

5,854,694

85,503,392

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

-

(2,885,946)

(17,896,159)

(17,896,159)

(20,782,105)

(264,886)

(21,046,991)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

76,762,752

(17,896,159)

(17,896,159)

58,866,593

5,589,808

64,456,401

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

-

-

-

(94,059,027)

-

-

(94,059,027)

-

(94,059,027)

587,869,545

753,575,398

6,827,505

59,000,000

189,929,843

(19,142,632)

(19,142,632)

1,578,059,659

64,935,711

1,642,995,370

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (หลังกำรปรับปรุ ง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

กาไรสะสม

รวม

129
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บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนเรือนหุน้

ส่วนเกิ นมูลค่า

ที่ออกและชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

587,869,545

753,575,398

59,000,000

274,172,293

1,674,617,236

กาไรสาหรับปี

-

-

-

171,252,103

171,252,103

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

171,252,103

171,252,103

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

-

-

(188,118,222)

(188,118,222)

587,869,545

753,575,398

59,000,000

257,306,174

1,657,751,117

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

587,869,545

753,575,398

59,000,000

257,306,174

1,657,751,117

-

-

-

(15,026,667)

(15,026,667)

587,869,545

753,575,398

59,000,000

242,279,507

1,642,724,450

กาไรสาหรับปี

-

-

-

34,771,200

34,771,200

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

(2,267,877)

(2,267,877)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

32,503,323

32,503,323

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

-

-

(94,059,027)

(94,059,027)

587,869,545

753,575,398

59,000,000

180,723,803

1,581,168,746

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
ยอดสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถื อปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (หลังกำรปรับปรุ ง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รำยงำนประจำปี 2562

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

131

บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

110,185,978

213,020,337

49,886,285

213,844,494

35,214,665

59,693,834

29,934,982

30,373,457

-

805,094

-

-

13,080,409

6,054,319

26,189,635

9,122,965

905,609

(3,534,012)

968,578

(3,566,144)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

20,057,795

-

ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(5,761,067)

6,115,101

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

20,038,723

3,702,735

18,089,724

3,014,030

-

(2,499,999)

-

-

กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,312,243)

(2,222,039)

(1,024,532)

(2,222,039)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง

18,837,255

-

18,975,694

-

รายได้ดอกเบีย้

(26,640,013)

(9,193,988)

(25,095,278)

(7,654,416)

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

16,340,490

8,347,422

13,848,421

6,553,543

180,889,806

280,288,804

151,831,304

249,465,890

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

159,087,585

183,246,972

214,270,412

(3,203,667)

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

259,907,352

29,442,175

242,644,721

114,461,514

8,466,336

64,530,070

2,139,129

60,394,943

(205,613,883)

18,557,578

(109,265,625)

2,386,769

9,755,423

4,157,619

5,292,488

4,428,164

149,402

(306,901)

149,258

427,900

(148,996,768)

8,541,461

(263,438,719)

209,493,028

(9,521,757)

(74,185,931)

(916,772)

(91,713,273)

(12,270,381)

8,217,930

(21,523,988)

9,589,282

-

994,426

-

-

241,853,115

523,484,203

221,182,208

555,730,550

16,260,864

8,055,351

14,716,128

6,515,783

(846,667)

(199,000)

(846,667)

(199,000)

จ่ายดอกเบีย้

(15,276,595)

(7,272,277)

(13,065,813)

(5,776,661)

จ่ายภาษีเงินได้

(37,862,591)

(61,559,679)

(23,641,701)

(54,275,831)

204,128,126

462,508,598

198,344,155

501,994,841

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ ย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั (โอนกลับ)

กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

สินทรัพย์ที่รบั รู จ้ ากต้นทุนในการทาให้เสร็จสิน้ ตามสัญญาที่ทากับลูกค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

132 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกันลดลง

11,640,000

40,267,133

15,000,000

43,627,133

(391,900,000)

(32,000,000)

(391,900,000)

(32,000,000)

75,936,160

32,000,000

75,936,160

32,000,000

-

(80,000,000)

-

(80,000,000)

80,000,000

-

80,000,000

-

(112,170,995)

(205,165,113)

(112,320,128)

(205,165,113)

-

2,499,999

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,622,062

2,440,884

1,276,268

2,440,884

ซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(6,161,557)

(4,969,822)

(5,862,502)

(4,797,566)

(341,034,330)

(244,926,919)

(337,870,202)

(243,894,662)

397,800,000

(48,126,191)

351,500,000

(66,500,000)

-

56,490,000

-

56,490,000

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(28,200,000)

(84,690,000)

(28,200,000)

(84,690,000)

เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(12,553,538)

(9,819,090)

(10,731,380)

(7,960,628)

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ ือหุน้

(94,059,027)

(188,118,222)

(94,059,027)

(188,118,222)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

262,987,435

(274,263,503)

218,509,593

(290,778,850)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

126,081,231

(56,681,824)

78,983,546

(32,678,671)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

206,291,033

262,972,857

58,411,037

91,089,708

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

332,372,264

206,291,033

137,394,583

58,411,037

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทร่วม
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว

-

-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะเพิ่มขึน้ จากการทาสัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

9,360,500

8,394,822

9,360,500

8,394,822

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหำชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ิลำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรจำหน่ำยและติดตัง้ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำ ประปำ ปรับอำกำศ และระบบ
โทรคมนำคม ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ ี่ 329 หมูท่ ี่ 3 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บริษัทฯมีสำนักงำนสำขำชลบุรี อยูท่ ี่ 59 หมูท่ ี่ 7 ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

2.
2.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.2547โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่11ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้
งบกำรเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
(ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี ้
จัดตัง้ ขึน้ ใน
อัตรำร้อยละ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
ของกำรถือหุน้
2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ

2.2

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)

2.3

จำหน่ำยและติดตัง้ สำยไฟฟ้ำท่อ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
จำหน่ำยและติดตัง้ อุปกรณ์
เกี่ยวกับระบบโทรคมนำคม

ไทย

100

100

ไทย

70

70

บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิ จกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้
บริษัทฯนำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่บริษัทฯมีอำนำจในกำรควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิน้ สุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนัน้
งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุม่ บริษัทรำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถกู ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนีแ้ ล้ว
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริษัทฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ ถือหุน้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน

133

134 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุม่ บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัด
ให้มีขนึ ้ เพื่อให้มีเนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ินีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุม่ บริษัทอย่ำงไรก็
ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มีกำรเปลีย่ นแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31(ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ
บริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรือ่ ง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุง 2560)
อสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรือ่ ง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนีไ้ ด้กำหนดหลักกำร 5 ขัน้ ตอนสำหรับกำรรับรู ร้ ำยได้ที่เกิดขึน้
จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิ ทธิได้รบั
จำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขัน้ ตอน
กลุ่มบริษัทรับรู ผ้ ลสะสมของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีม้ ำถื อปฏิบตั ิโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุ งหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงบัญชี กับผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีท้ ี่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หลักกำรสำคัญซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุม่ เครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5
ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครือ่ งมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนีส้ นิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีม้ ีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริหำรของกลุม่ บริษัทคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนีม้ ำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี ้
- กำรรับรู ร้ ำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุม่ บริษัทต้องรับรู ผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์
ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึน้ ก่อน
- กำรรับรู ร้ ำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์ - กลุม่ บริษัทต้องรับรู ร้ ำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ
วันที่เข้ำทำสัญญำ และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กำรเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์จะถูกรับรูผ้ ำ่ นกำไรหรือขำดทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกลุม่ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุม่
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนีไ้ ด้กำหนดหลักกำรของกำรรับรูร้ ำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิ ด เผยข้อ มูลของสัญ ญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำ รับรู ส้ ิน ทรัพ ย์แ ละหนี ส้ ิน สำหรับสัญ ญำเช่ำทุก รำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อำ้ งอิงนัน้ มีมลู ค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้อง
จัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกลุม่ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริม่ นำมำตรฐำนฉบับนี ้
มำถือปฏิบตั ิ
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4.
4.1

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ก) รำยได้จำกสัญญำบริกำรติดตั้ง
กลุม่ บริษัทพิจำรณำว่ำสัญญำบริกำรติดตัง้ โดยส่วนใหญ่มีภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภำระเดียว กลุม่ บริษัทรับรูร้ ำยได้จำก
กำรบริกำรติดตัง้ ตลอดช่วงเวลำที่บริกำรติดตัง้ โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในกำรวัดขัน้ ควำมสำเร็จของงำน ซึ่งคำนวณ
โดยกำรเปรียบเทียบงำนบริกำรที่เกิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับงำนบริกำรทัง้ หมดตำมสัญญำ
กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำควำมน่ำจะเป็ นในกำรรับรู ร้ ำยได้ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำ กำรเรียกร้อง
ควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำน และค่ำปรับตำมสัญญำ โดยจะรับรูร้ ำยได้เฉพำะในกรณีที่มีควำม
เป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนยั สำคัญของจำนวนรำยได้ที่รบั รูส้ ะสม
เมื่อมูลค่ำและควำมสำเร็จของงำนตำมสัญญำไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้จะรับรูไ้ ด้ตำมต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงที่คำดว่ำจะได้รบั คืนเท่ำนัน้
ข) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรูเ้ มื่อกลุม่ บริษัทได้โอนอำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำร
ส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รบั สำหรับสินค้ำที่ได้สง่ มอบหลังจำกหักส่วนลด โดย
ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
ค) ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
ง) ต้นทุนบริกำรติดตั้ง
ต้นทุนบริกำรติดตัง้ รับรู เ้ มื่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ทำเสร็จได้เกิดขึน้ แล้ว โดยจะ
บันทึกสำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรทัง้ จำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรนัน้ จะประสบผลขำดทุน

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มีสภำพคล่องสูง ซึง่
ถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั กลุม่ บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเก็ บเงินจำกลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี ้

4.4

ยอดคงเหลือของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
ก) สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
กลุม่ บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อมีรำยได้ที่รบั รู ส้ ะสมเกินกว่ำจำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำจนถึง
ปั จจุบนั และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเก็บเงินจำกลูกค้ำไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำจะจัดประเภทเป็ น
ลูกหนีก้ ำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิ ที่จะได้รบั ชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริกำรเสร็จสิน้ และ
ลูกค้ำรับมอบงำน
ข) หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปั จจุบนั เกินกว่ำรำยได้ที่รบั รู ้
สะสม โดยกิจกำรยังมีภำระที่ตอ้ งโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ หนีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำจะรับรู เ้ ป็ นรำยได้
เมื่อกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิน้
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4.5

ต้นทุนในกำรทำให้เสร็จสิน้ ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
กลุม่ บริษัทบันทึกต้นทุนในกำรทำให้เสร็จสิน้ ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ซึง่ ใช้เพื่อสร้ำงทรัพยำกรหรือใช้ในกำรปรับปรุ ง
ทรัพยำกรของกิจกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สำเร็จในอนำคต และกิจกำรคำดว่ำจะได้รบั
คืนต้นทุนดังกล่ำวเป็ นสินทรัพย์และรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็ นระบบและสอดคล้องกับรู ปแบบกำรรับรู ร้ ำยได้ตำม
สัญญำ และจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ำสิ่งตอบ
แทนที่จะได้รบั หักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.6

สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำสำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน(ตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน)ยกเว้นสำยเคเบิล้ ขนำดใหญ่แสดงมูลค่ำตำมรำคำ
ทุน (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

4.7

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีสว่ นได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสือ่ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี ้
อำคำร
20 ปี
เครือ่ งตกแต่งและติดตัง้
5 ปี
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
5 ปี
อุปกรณ์และเครือ่ งใช้สำนักงำน
3, 5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
อุปกรณ์ที่ติดตัง้ ตำมสัญญำ
10, 20 ปี
ค่ำเสือ่ มรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
กลุม่ บริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู ใ้ น
ส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุม่ บริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นนั้ ออกจำกบัญชี

4.9

ค่ำควำมนิยม
บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สงู กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มำสูงกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูส้ ว่ นที่สงู กว่ำ
นีเ้ ป็ นกำไรในส่วนของกำไรหรือขำดทุนทันที
บริ ษั ท ฯแสดงค่ ำ ควำมนิ ย มตำมรำคำทุ น หั ก ค่ ำ เผื่ อ กำรด้ อ ยค่ ำ สะสม และจะทดสอบกำรด้ อ ยค่ ำ ของ
ค่ำควำมนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำเกิดขึน้
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะปั นส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึน้ จำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ จำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะทำกำรประเมินมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริษัทฯจะรับรู ข้ ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
และบริษัทฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
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4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกกลุม่
บริษัทควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริษัท
นอกจำกนีบ้ ุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิ จกำรที่มีสิทธิ ออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึง่ ทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุม่ บริษัทผูบ้ ริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของ
กลุม่ บริษัทที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท
4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือ
มูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนีส้ ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้ จ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุ
ของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่ มรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผู้
เช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำง ๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่
ละกิจกำรนัน้
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่เป็ นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำ
รำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในอัตรำแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนกลุม่ บริษัทจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตวั ตนของกิจกำร หำกมีขอ้ บ่งชีว้ ำ่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุม่ บริษัทรับรูข้ ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสินทรัพย์นนั้ ทั้ งนีม้ ูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
กลุม่ บริษัทจะรับรูร้ ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
กลุม่ บริษัทรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำงโบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริษัทและพนักงำนได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำ ยสะสมและเงิ น ที่
กลุ่ม บริษั ท จ่ำ ยสมทบให้เ ป็ น รำยเดื อ น สิน ทรัพ ย์ข องกองทุน สำรอง เลีย้ งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทเงินที่กลุม่ บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุม่ บริษัทมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุม่ บริษัทถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
กลุ่มบริษัทคำนวณหนีส้ ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรูท้ นั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 ประมำณกำรหนี้สนิ
กลุม่ บริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึง่ เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้ งภำระผูกพันนัน้ และ
กลุม่ บริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนัน้ ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
กลุม่ บริษัทจะบันทึกสำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรบริกำรติดตัง้ ทัง้ จำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรบริกำร
ติดตัง้ นัน้ จะประสบผลขำดทุน
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษี เงินได้ประกอบด้วยภำษี เงินได้ปัจจุบนั และภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษัทบันทึกภำษี เงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุม่ บริษัทบันทึกภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสียภำษี ทุกรำยกำร แต่รบั รู ส้ ินทรัพย์
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทัง้ ผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวน
เท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ที่กลุม่ บริษัทจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้นนั้
กลุม่ บริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำ
กำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่วำ่ กลุม่ บริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษี เพียงพอต่อกำร
นำสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษัทจะบันทึกภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หำกภำษี ที่เกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่
ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รบั จำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ นิ ให้
ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ือ้ และผูข้ ำย (ผูร้ ว่ มในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ
กลุม่ บริษัทใช้รำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินซึง่ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มตี ลำดที่มีสภำพคล่อง
สำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุม่
บริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนัน้ ให้มำกที่สดุ
ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซือ้ ขำยของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำ
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่ถืออยูณ
่ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึน้ ประจำ
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5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเรือ่ งที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
รำยได้จำกสัญญำบริกำรติดตั้ง
กลุม่ บริษัทรับรู ร้ ำยได้จำกสัญญำบริกำรติดตัง้ ตลอดช่วงเวลำตำมขัน้ ควำมสำเร็จของงำน ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดลุ ยพินิจ
ในกำรวัดระดับควำมก้ำวหน้ำของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิน้
โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกวิศวกรหรือผูค้ วบคุมโครงกำรและคำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในอดีต
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดลุ ย
พินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุม่ บริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกลูกหนีแ้ ต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ ี่คงค้ำงและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็ นต้น
กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดลุ ยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
สุทธิที่จะได้รบั ของสินค้ำคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รบั จำกสินค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกกำ รเปลี่ยนแปลง
ของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินและฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลย
พินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกสินค้ำเสื่อมคุณภำพ โดยคำนึงถึงอำยุของสินค้ำคงเหลือ
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ค่ำควำมนิยม
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริหำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบั ในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดรวมทัง้ กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนัน้ ๆ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุม่ บริษัทจะรับรู ส้ ินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษี และขำดทุนทำงภำ ษี ที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุม่ บริษัทจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนีฝ้ ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุม่ บริษัทควรรับรู จ้ ำนวนสินทรัพย์
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิ จำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนีส้ ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึน้ ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุม่ บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือ
ปฏิบตั ิในระหว่ำงงวดปั จจุบนั โดยกิจกำรได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ตำมมำตรฐำนกำร
ตำมนโยบำย
รำยงำนทำงกำรเงิน
กำรบัญชีเดิม
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ฉบับที่ 15
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนี้สนิ
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
1,110
7
1,117
ภำษี เงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
6
(6)
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
189
1
190
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรขำดทุน
ต้นทุนบริกำรติดตัง้
528
(22)
506
กำไรสำหรับงวด
64
22
86
กำไรต่อหุน้ (บำท)
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
0.05
0.02
0.07
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนี้สนิ
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
ภำษี เงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรขำดทุน
ต้นทุนบริกำรติดตัง้
กำไรสำหรับงวด
กำไรต่อหุน้ (บำท)
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15

ตำมนโยบำย
กำรบัญชีเดิม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

978
4

5
(4)

983
-

180

1

181

246
22

(13)
13

233
35

0.02

0.01

0.03
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กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำจะรับรู ต้ น้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ทำเสร็จแล้วเป็ นต้นทุนค่ำบริกำร
ติดตัง้ เมื่อเกิดรำยกำร จำกเดิมที่รบั รูต้ น้ ทุนตำมอัตรำส่วนร้อยละของงำนที่ทำเสร็จของต้นทุนโดยประมำณ
กลุ่มบริษัทได้จดั ประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับคำนิยำมศัพท์ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 สรุปได้ดงั นี ้

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนือ้ ื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
สินทรัพย์ที่รบั รูจ้ ำกต้นทุนในกำรทำให้เสร็จ
สิน้ ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ
หนีส้ นิ ที่เกิดจำกสัญญำ
7.

งบกำรเงินรวม
ตำมทีจ่ ดั
ตำมทีเ่ คย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
1,187
1,620
433
151
431
1,242
65

582
1,165
142
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมทีจ่ ดั
ตำมทีเ่ คย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
1,081
1,428
347
82
419
1,228
49

501
1,088
189
-

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุม่ บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันรำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุม่ บริษัทและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนัน้ ซึง่ เป็ นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2562
2561
2562
2561
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ขำยสินค้ำ
1,243
1,131 รำคำทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ ไป
ซือ้ สินค้ำ
1,329
482 รำคำทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ ไป
ต้นทุนค่ำบริกำรงำนติดตัง้
9,772
86,557 รำคำทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 8
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม
ดอกเบีย้ รับ
20,537
20,537
- อัตรำร้อยละ 6.75 - 7 ต่อปี
รำยได้คำ่ ที่ปรึกษำ
14,102
14,102
- รำคำตำมสัญญำ
ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุม่ บริษัทและบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดังนี ้

ลูกหนีก้ ำรค้ำ- บริษัทย่อย (หมำยเหตุ 8)
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 8)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - บริษัทย่อย (หมำยเหตุ 17)
เจ้ำหนีอ้ ื่น - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 17)
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ - บริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม
2562
2561
11,534
1,124
699
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,234
11,534
1,124
1,280
4,454
699
5,429
77,980

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่บริษัทร่วม

31 ธันวำคม
2561

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลขำดทุน
จำกอัตรำ
เพิ่มขึน้
ลดลง
แลกเปลีย่ นที่
ระหว่ำงปี
ระหว่ำงปี
ยังไม่เกิดขึน้ จริง
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(หน่วย: พันบำท)

31ธันวำคม
2562

เงินให้กยู้ ืม
Phu Khanh Solar Power Joint
391,900
(75,936)
(18,309)
297,655
Stock Company Limited
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 9.93 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯโดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี
และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ เมื่อทวงถำม
เงินให้กู้ยมื ระยะยำวแก่บริษัทร่วม

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
เพิ่มขึน้
ลดลง
31 ธันวำคม
เงินให้กยู้ ืม
2561
ระหว่ำงปี
ระหว่ำงปี
2562
80,000
(80,000)
บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
เงิ นให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทร่วมข้ำงต้นคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงิ นต้น พร้อม
ดอกเบีย้ เป็ นงวดทุก 3 เดือนในเดือนมิถนุ ำยน 2562 บริษัทฯได้รบั คืนเงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวทัง้ จำนวน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริษัทมีคำ่ ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสัน้
40,149
46,551
31,966
37,642
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
1,512
1,432
1,152
1,156
รวม
41,661
47,983
33,118
38,798

144 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนีค้ งค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ
หัก: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - บริษัทย่อย (หมำยเหตุ 7)
อำยุหนีค้ งค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
เกิน 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - บริษัทย่อย
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองจ่ำย
รำยได้คำ้ งรับอื่น
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 7)
ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนีอ้ ื่น, สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ

9.
9.1

477,131
350,326
54,706
48,727
138,236
1,069,126
(79,654)
989,472

574,270
447,703
60,470
48,629
90,110
1,221,182
(66,573)
1,154,609

413,057
310,507
52,970
29,485
78,422
884,441
(56,980)
827,461

547,714
425,202
19,825
48,629
53,787
1,095,157
(30,790)
1,064,367

989,472

1,154,609

827,461

1,234
1,234
1,065,601

11,278
10,845
360
11,534
1,181
35,198
1,024,670

6,083
23,103
390
1,124
1,858
32,558
1,187,167

6,494
3,522
356
11,534
662
22,568
850,029

4,476
7,660
387
1,124
1,570
15,217
1,080,818

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
ยอดคงเหลือตำมสัญญำ

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
รำยได้บริกำรติดตัง้ ค้ำงรับ
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
หนีส้ นิ ที่เกิดจำกสัญญำ
รำยได้คำ่ บริกำรติดตัง้ รับล่วงหน้ำ
รวมหนีส้ นิ ที่เกิดจำกสัญญำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

13,085
159,885
172,970

4,502
428,376
432,878

13,085
91,842
104,927

4,502
343,070
347,572

55,565
55,565

65,087
65,087

47,640
47,640

48,557
48,557

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
9.2

รำยได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตำมสัญญำ
ในระหว่ำงปี 2562 กลุม่ บริษัทรับรู ย้ อดยกมำของหนีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำเป็ นรำยได้จำนวน 10 ล้ำนบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 1 ล้ำนบำท)

9.3

รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้สำหรับภำระที่ยงั ปฏิบัติไม่เสร็จสิน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้ที่รบั รู ใ้ นอนำคตสำหรับภำระตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำที่ยงั
ไม่ได้ปฏิบตั ิหรือยังปฏิบตั ิไม่เสร็จสิน้ จำนวน 171 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะปฏิบตั ิภำระตำมสัญญำดังกล่ำว
เสร็จสิน้ ภำยใน 2 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 129 ล้ำนบำท และ 2 ปี )

10.

สินทรัพย์ที่รับรู้จำกต้นทุนในกำรทำให้เสร็จสิน้ ตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

งำนโทรคมนำคม
งำนติดตัง้ อื่น ๆ

11.

สินค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
32,172
49,046
110,638
102,230
142,810
151,276
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
3,549
7,979
76,421
74,131
79,970
82,110
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลด
รำคำทุนให้เป็ น
รำคำทุน
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
สินค้ำสำเร็จรูป
657,849 458,640
(28,456) (27,551) 629,393 431,089
ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั เป็ นจำนวน 8
ล้ำนบำท (2561: 5 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็ น
จำนวน 7 ล้ำนบำท (2561: 9 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ ที่รบั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลด
รำคำทุนให้เป็ น
รำคำทุน
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
สินค้ำสำเร็จรูป
544,419 435,154
(17,642) (16,674) 526,777 418,480
ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั เป็ นจำนวน 7 ล้ำน
บำท (2561: 4 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็ น
จำนวน 6 ล้ำนบำท (2561: 8 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รบั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย) จำกัด
รวม

ทุนเรียกชำระแล้ว
2562
2561
150,000 150,000
10,000

10,000

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2562
2561
100
100
70

70

12.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึง่ มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ

บริษัท
บริษัท นีออนเวริคส์
คอมมูนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
30

30

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อย
สะสม
2562
2561

65

62

(หน่วย: พันบำท)
รำคำทุน
2562
2561
150,000 150,000
344,859
494,859

344,859
494,859

(หน่วย: ล้ำนบำท)
กำไร (ขำดทุน) ที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อยใน
ระหว่ำงปี
2562
2561

5

(1)

12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่อยที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่งเป็ นข้อมูลก่อนกำรตัด
รำยกำรระหว่ำงกัน
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท นีออนเวริคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
357
289
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
51
51
หนีส้ นิ หมุนเวียน
184
128
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
196
138
สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท นีออนเวริคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
376
347
20
20
(1)
19
20
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สรุปรำยกำรกระแสเงินสดของบริษัท นีออนเวริคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(37)
(14)
(4)
(3)
45
16
4
(1)

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์
จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนนำ้

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

Phu Khanh Solar Power
Joint Stock Company
Limited
รวม

ผลิตและจำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำ จำกพลังงำน
แสงอำทิตย์

สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม

บริษัท
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งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีสว่ นได้เสีย
2562
2561
51,741
47,812

สัดส่วน
เงินลงทุน(ร้อยละ)
2562
2561
38

38

25

35

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2562
2561
73,046
56,460

บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
PhuKhanh Solar Power Joint Stock Company
Limited
272,673
176,417
272,150
176,417
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
(20,057)
รวม
324,414
224,229
325,139
232,877
บริษัทฯประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด โดยวิธีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตและรับรูข้ ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจำนวน 20.1 ล้ำนบำทในปี 2562
13.1.1 บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ ส่วนที่เหลือแก่บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด เป็ นจำนวน
เงินรวมประมำณ 0.7 ล้ำนบำท
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 36,000 ล้ำนกีบ เป็ น 48,272
ล้ำนกีบ โดยกำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 122,720 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100,000 กีบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
จำนวน 4,663 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100,000 กีบ เพื่อรักษำสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 38 บริษัทฯได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เป็ น
เงินจำนวน 16.6 ล้ำนบำทเรียบร้อยแล้ว
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13.1.2 Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company Limited (“PKS”)
ในเดือนมกรำคม 2562 PKS ได้ดำเนินกำรเรียกชำระทุนจำนวน 137,806 ล้ำนดองเวียดนำม จำกเดิมทุนเรียกชำระแล้ว
จำนวน 362,194 ล้ำนดองเวียดนำม เป็ นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000 ล้ำนดองเวียดนำม โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 1,378,065 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100,000 ดองเวียดนำม เนื่องจำกบริษัทฯไม่ได้
ลงทุนเพิ่มในหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของ บริษัทฯลดลงจำกเดิมร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 25
ในปี 2562 บริษัทฯลงทุนซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ PKS จำนวน 705,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100,000 ดองเวียดนำม
คิดเป็ นจำนวนเงิน 70,500 ล้ำนดองเวียดนำม (เทียบเท่ำประมำณ 95 ล้ำนบำท) เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 25
โดยบริษัทฯได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เป็ นเงินจำนวน 95.7 ล้ำนบำทเรียบร้อยแล้ว
13.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปั นผล
ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรูส้ ว่ นแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมดังนี ้

(หน่วย: พันบำท)

บริษัทร่วม
บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company Limited
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2562
2561
2562
2561
(8,938)
(6,115)
(3,720)
(637)
14,699
5,761

(6,115)

(14,176)
(17,896)

(637)

บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด เริม่ จำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ในเดือนมกรำคม 2562 และ Phu Khanh Solar Power Joint
Stock Company Limited เริม่ จำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ในเดือนมิถนุ ำยน 2562
ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 ไม่มีเงินปั นผลรับจำกบริษัทร่วม
13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ

ทุนเรียกชำระ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรใน
สินทรัพย์ - สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
สิทธิสมั ปทำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนนำ้
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำร
ในบริษัทร่วม

บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
(หน่วย: ล้ำนกีบ)
2562
2561
48,272
36,000
88,159
81,252
53,042
51,746
(6,540)
(4,779)

Phu Khanh Solar Power Joint
Stock Company Limited
(หน่วย: ล้ำนดองเวียดนำม)
2562
2561
782,000
362,194
2,315,430
360,924
1,490,819
556
43,978
(771)

บริษัท นำ้ ซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จำกัด
2562
2561
17.0
0.5
282.2
307.7
(5.8)
(46.7)
(174.2)
(149.6)
119.2
111.9
38
38

(หน่วย: ล้ำนบำท)
Phu Khanh Solar Power Joint
Stock Company Limited
2562
2561
270.5
418.2
2,743.0
86.0
(464.3)
(0.8)
(1,476.0)
1,073.2
503.4
25
35

45.3
3.5
3.6
(0.7)

42.5
2.2
3.8
(0.7)

268.3
4.4
-

173.7
2.7
-

51.7

47.8

272.7

176.4

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครือ่ งตกแต่ง เครือ่ งมือและ
อาคาร
อุปกรณ์

ที่ดิน
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
171,123
224,999
16,514
14,980
ซือ้ เพิ่ม
1,269
198
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
(1,582)
(34)
รับโอน (โอนออก)
575
31 ธันวาคม 2561
171,123
224,999
16,201
15,719
ซือ้ เพิ่ม
600
71
1,717
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
(816)
รับโอน (โอนออก)
1,392
356
31 ธันวาคม 2562
171,723
224,999
17,664
16,976
่
ค่าเสือมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
42,170
10,833
10,905
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
11,040
1,914
2,345
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่ายและตัด
(1,393)
(28)
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่รบั โอนและโอนออก
425
31 ธันวาคม 2561
53,210
11,354
13,647
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
11,041
2,000
2,308
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่ายและตัด
(758)
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
64,251
13,354
15,197
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
171,123
171,789
4,847
2,072
31 ธันวาคม 2562
171,723
160,748
4,310
1,779
่
ค่าเสือมราคาสาหรับปี
2561 (จานวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตัง้ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2562 (จานวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการติดตัง้ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
อุปกรณ์และ
เครือ่ งใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

49,275
2,592
(1,436)
(601)
49,830
1,337
(1,787)
49,380

76,531
8,921
(8,069)
26
77,409
10,434
(8,109)
79,734

34,107
34,107
34,107

385
385
1,363
(1,748)
-

587,529
13,365
(11,121)
589,773
15,522
(10,712)
594,583

37,896
6,043
(1,414)

56,402
11,138
(8,067)

19,968
3,333
-

-

178,174
35,813
(10,902)

(449)
42,076
5,482
(1,779)

24
59,497
10,785
(7,865)

23,301
3,333
-

-

203,085
34,949
(10,402)

45,779

62,417

26,634

-

227,632

7,754
3,601

17,912
17,317

10,806
7,473

385
-

386,688
366,951

อุปกรณ์ที่
ติดตัง้ ตาม
สัญญา

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัง้

รวม

35,813
34,949

(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน

อาคาร

เครือ่ งตกแต่ง
อาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
161,600
188,430
6,601
ซือ้ เพิ่ม
1,264
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
(1,582)
รับโอน (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
161,600
188,430
6,283
ซือ้ เพิ่ม
600
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
รับโอน (โอนออก)
1,392
31 ธันวาคม 2562
162,200
188,430
7,675
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
29,028
4,290
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
9,513
1,029
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
(1,393)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่รบั โอนและโอนออก
31 ธันวาคม 2561
38,541
3,926
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
9,514
1,173
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
48,055
5,099
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
161,600
149,889
2,357
31 ธันวาคม 2562
162,200
140,375
2,576
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
2561 (จานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริการติดตัง้ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2562 (จานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริการติดตัง้ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์และ
อุปกรณ์
เครือ่ งใช้สานักงาน ยานพาหนะ

อุปกรณ์ที่ติดตัง้
สินทรัพย์
ตามสัญญา ระหว่างติดตัง้

รวม

13,236
163
(34)
575
13,940
1,691
(816)
356
15,171

40,779
2,460
(1,436)
(601)
41,202
1,135
(1,787)
40,550

58,893
8,921
(8,069)
26
59,771
10,434
(7,609)
62,596

34,107
34,107
34,107

385
385
1,363
(1,748)
-

503,646
13,193
(11,121)
505,718
15,223
(10,212)
510,729

8,029
1,942
(28)
425
10,368
2,126
(758)
11,736

29,162
5,414
(1,414)
(449)
32,713
4,946
(1,779)
35,880

41,074
8,923
(8,067)
24
41,954
8,669
(7,423)
43,200

19,968
3,333
23,301
3,333
26,634

-

131,551
30,154
(10,902)
150,803
29,761
(9,960)
170,604

3,572
3,435

8,489
4,670

17,817
19,395

10,806
7,473

385
-

354,915
340,125
30,154
29,761
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริษัทมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
โดยมี มูลค่ ำสุทธิ ตำมบัญชี เป็ นจ ำนวนเงิ น 21 ล้ำนบำท และ 21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร:
18 ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งำนอยู่มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรั พย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงิ น ประมำณ 74 ล้ำนบำท
และ 54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 53 ล้ำนบำท และ 38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำก
สถำบันกำรเงิน โดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินประมำณ 331 ล้ำนบำท และ 339 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 301 ล้ำนบำท และ 311 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
15.

ค่าความนิยม
บริษั ท ฯรวมค่ำควำมนิ ยมที่ เกิ ดจำกกำรรวมกิ จกำรให้กับหน่วยสิน ทรัพ ย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ น สด(บริษัท นี อ อนเวิรคส์
คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อทดสอบกำรด้อยค่ำประจำปี บริษัทฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ โดยประมำณกำรกระแสเงิ น สดในอนำคต
ที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รบั อ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึง่ ได้รบั อนุมตั ิจำกฝ่ ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสด
ดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์โดยพิ จำรณำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกประมำณกำร
รำยได้ที่บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึน้ โดยอ้ำงอิง งำนที่ยื่นประมูลต่อหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อให้ได้รบั งำนประมูล ประกอบกับกำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด และใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษี รอ้ ยละ 11.2 ต่อปี ที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นนั้
อัต รำกำรเติ บ โตที่ ใ ช้ใ นกำรประมำณกำรกระแสเงิ น ของงวดเวลำที่ ไกลออกไปกว่ำ งวดเวลำตำมประมำณกำร
ทำงกำรเงิ น ล่ำ สุด เป็ น อัต รำที่ ไม่สู ง กว่ำ อัต รำกำรเติ บ โตเฉลี่ย ระยะยำวของอุต สำหกรรมที่ ห น่ว ยสิน ทรัพ ย์นั้น
ดำเนินงำนอยู่
หำกอัตรำคิดลดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 ต่อปี จะทำให้มลู ค่ำที่คำดว่ำจะได้คืนมีมลู ค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี
ทัง้ นี ้ ฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำแล้วเชื่อว่ำค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรด้อยค่ำ

16.

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินคำ้ ประกันโดยกำรจำนองที่ดินและสิง่ ที่ปลูกสร้ำงของกลุม่ บริษัท

17.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - บริษัทย่อย (หมำยเหตุ 7)
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ - กิจกำรที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชำระ - บริษัทย่อย
(หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอ้ ื่น - บริษัทร่วม (หมำยเหตุ 7)
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

งบกำรเงินรวม
2562
2561
988,200
1,020,097
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
879,878
962,116
1,280
4,454

62,899

141,758

36,118

110,635

10,636
55,302
1,117,037

12,668
699
66,697
1,241,919

5,429
10,036
50,186
982,927

77,980
11,974
699
59,854
1,227,712
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,540
44,740
(14,520)
(28,200)
2,020
16,540

เงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 บริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำวจำนวน 63 ล้ำนบำทกับธนำคำรพำณิชย์
แห่งหนึง่ ในประเทศไทยเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ ืมระยะยำวเดิม โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรำดอกเบีย้ อ้ำงอิงกับ THBFIX บวก
ร้อยละ 2 ต่อปี เงินกูย้ ืมระยะยำวดังกล่ำวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทุกเดือน รวม 38 งวด เงินกูย้ ืมดังกล่ำว
คำ้ ประกันโดยกำรจำนองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ำงของบริษัทฯ
ภำยใต้ สั ญ ญำเงิ น กู้ บริ ษั ท ฯต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมเงื่ อ นไขทำงกำรเงิ น บำงประกำรตำมที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญำ เช่ น
กำรดำรงอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนีใ้ ห้เป็ นไปตำมอัตรำที่
กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
19.

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
14,046
14,243
(1,749)
(1,446)
12,297
12,797
(4,690)
(4,838)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
19,066
21,085
(2,100)
(2,064)
16,966
19,021
(5,881)
(6,393)

หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบีย้ รอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
11,085
12,628
7,607
7,959
กลุม่ บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำร
ชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลีย่ ประมำณ 2 ถึง 5 ปี
กลุม่ บริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ ต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท)
2562
งบกำรเงินรวม
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบีย้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน รอ
กำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำ ที่
ต้องจ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

6,706

12,360

19,066

5,327

8,719

14,046

(825)

(1,275)

(2,100)

(637)

(1,112)

(1,749)

5,881

11,085

16,966

4,690

7,607

12,297

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

(หน่วย: พันบำท)

2561
งบกำรเงินรวม
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบีย้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอ
กำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่
ต้องจ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
20.
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

7,444

13,641

21,085

5,622

8,621

14,243

(1,051)

(1,013)

(2,064)

(784)

(662)

(1,446)

6,393

12,628

19,021

4,838

7,959

12,797

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
43,768
40,264
38,644
35,829
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
5,467
2,491
4,654
1,944
ต้นทุนดอกเบีย้
1,610
1,212
1,414
1,070
ต้นทุนบริกำรในอดีต
12,962
12,022
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
3,939
2,835
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
(847)
(199)
(847)
(199)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
66,899
43,768
58,722
38,644
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ
ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขนึ ้ ไปให้มีสิทธิ
ได้รบั ค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562
เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุม่
บริษัทมีหนีส้ ินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจ กำร: 12 ล้ำนบำท)
ทัง้ นี ้ กลุม่ บริษัทได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริกำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี 2562
กลุ่ม บริ ษั ท คำดว่ ำ จะจ่ ำ ยช ำระผลประโยชน์ร ะยะยำวของพนัก งำนภำยใน1 ปี ข ้ำ งหน้ำ เป็ น จ ำนวน 7ล้ำ นบำท
(2561: 6 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 4 ล้ำนบำท (2561: 3 ล้ำนบำท)

154 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุม่ บริษัทประมำณ 15 ปี และ 16 ปี ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี และ 16 ปี ตำมลำดับ)
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
อัตรำคิดลด
3.1
3.1, 3.2
3.1
3.1
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
4.0 - 8.0 4.0 - 11.0 4.0 - 6.0 4.0 - 11.0
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึน้ กับช่วงอำยุ) 0.0 - 25.0 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 0.0 - 16.0
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ สำคัญ ต่อ มูลค่ำ ปั จ จุบันของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ร ะยะยำวของ
พนักงำนณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตรำคิดลด
(6,230)
7,229
(5,431)
6,300
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
7,745
(6,778)
6,749
(5,908)
(หน่วย: พันบำท)
2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตรำคิดลด
(4,491)
5,261
(3,917)
4,658
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
6,622
(5,668)
5,866
(5,018)
21.

สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ5 ของกำไรสุทธิประจำปี หกั ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี)
จนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปั นผลได้ในปั จจุบนั บริษัทฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

22.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี ้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำขนส่ง
ค่ำจ้ำงเหมำงำนติดตัง้
ค่ำบริกำรสำนักงำน
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่
จะได้รบั (โอนกลับ)
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตัง้
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป

งบกำรเงินรวม
2562
2561
246,203
263,818
35,215
59,694
13,255
17,824
316,351
475,584
6,232
6,664
15,551
24,926
6,126
8,254

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
202,197
215,792
29,935
30,373
13,255
17,823
273,065
407,610
5,538
5,941
14,458
23,848
4,591
5,772

906
(3,534)
969
(3,566)
(190,826)
83,088
(107,227)
64,025
3,133,804 3,161,115 2,675,328 3,068,960

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)
23.

ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงินได้สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษี เงินได้นิติบคุ คลสำหรับปี
รำยกำรปรับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินนิติบคุ คลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่แี สดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

155

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

29,096
1,654

51,298
-

23,264
-

44,555
-

(6,067)
24,683

(7,530)
43,768

(8,149)
15,115

(1,963)
42,592

จำนวนภำษี เงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2562 และ 2561 สรุปได้
ดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ภำษี เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำก
788
567
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิตประกันภัย
รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้มีดงั นี ้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้นติ ิบคุ คล
อัตรำภำษี เงินได้นติ ิบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้นติ ิบคุ คลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษี สำหรับ:
ค่ำใช้จำ่ ยต้องห้ำม
ค่ำใช้จำ่ ยที่มีสทิ ธิหกั ได้เพิ่มขึน้
ขำดทุนทำงภำษี ที่ไม่ได้ใช้
อื่นๆ
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
110,186
213,020

(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
49,886
213,844

ร้อยละ 20
22,037

ร้อยละ 20
42,604

ร้อยละ 20
9,977

ร้อยละ 20
42,769

1,969
(285)
433
529
2,646
24,683

520
(579)
1,223
1,164
43,768

5,380
(242)
5,138
15,115

345
(522)
(177)
42,592

156 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภำษี เงินได้รอกำร
ตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
(หน่วย:พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สินทรัพย์(หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
12,319
9,703
11,579
6,341
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
5,691
5,510
3,529
3,335
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
13,380
8,754
11,744
7,729
หนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
(987)
(360)
(1,264)
(533)
ปรับมูลค่ำสินทรัพย์จำกกำรซือ้ บริษัทย่อย
(820)
(879)
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
29,583
22,728
25,588
16,872
โดยแสดงเป็ น
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
30,403
23,607
25,588
16,872
หนีส้ นิ ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
(820)
(879)
24.

กาไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
กำไรสำหรับปี (พันบำท)
79,649
170,338
34,771
171,252
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนัก (พันหุน้ )
1,175,739
1,175,739
1,175,739
1,175,739
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
0.07
0.14
0.03
0.15

25.

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนีส้ อดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุม่ บริษัทที่ผมู้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนิ น งำนได้ร ับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อ ใช้ในกำรตัดสิน ใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้กับส่ว นงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้ นีผ้ ูม้ ีอำนำจตัดสินใจสู งสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของบริษัทคื อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของกลุม่ บริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์แ ละ
บริกำร กลุม่ บริษัทมีสว่ นงำนที่รำยงำนทัง้ สิน้ 2 ส่วนงำน ดังนี ้
 ส่วนงำนจำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เป็ นส่วนงำนที่เป็ นผูจ้ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำน
ไฟฟ้ำ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟลำม
 ส่วนงำนบริกำรติดตัง้ เป็ นส่วนงำนที่ให้บริกำรออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมและระบบป้องกันไฟลำม
ผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุม่ บริษัทประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ ใช้ในกำรวัดกำไรหรือขำดทุนจำก
กำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำร
ธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อมูลรำยได้และกำไรของส่วนงำนของกลุม่ บริษัทสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: พันบำท)
2562
จำหน่ำย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
บริกำรติดตัง้
งบกำรเงินรวม
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
3,086,238
705,529
3,791,767
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
(4,174)
(4,174)
โอนกลับรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็ น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั
(906)
(906)
กำไรของส่วนงำน
314,135
199,574
513,709
(หน่วย: พันบำท)
2561
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
โอนกลับรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็ น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั
กำไรของส่วนงำน

จำหน่ำย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3,212,143
-

บริกำรติดตัง้
1,317,984
(4,458)

งบกำรเงินรวม
4,530,127
(4,458)

3,534
282,529

359,582

3,534
642,111

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ
132 ล้ำนบำท ซึง่ มำจำกรำยได้จำกกำรขำย (2561: 671 ล้ำนบำท ซึง่ มำจำกส่วนงำนติดตัง้ โทรคมนำคม)
26.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง เลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 โดยกลุม่ บริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อ
พนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุม่ บริษัทในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุม่ บริษัทรับรู เ้ งิน
สมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 7.1 ล้ำนบำท และ 6.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6.2 ล้ำน
บำท และ 5.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

27.

เงินปั นผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2560
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2561
รวมเงินปั นผลสำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2561

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำย
ต่อหุน้
(บำท)

118

0.10

70
188

0.06
0.16
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เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2561
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2562
รวมเงินปั นผลสำหรับปี 2562

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562

เงินปั นผลจ่ำย

เงินปั นผลจ่ำย
ต่อหุน้

(ล้ำนบำท)

(บำท)

71

0.06

23
94

0.02
0.08

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานและบริการ
กลุ่มบริษัททำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำทรัพย์สินต่ำง ๆ และสัญญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกและ
บริษัทหลำยแห่ง อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตัง้ แต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิ นขัน้ ต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทัง้ สิน้ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
ดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
2
2
2
2
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
2
1
2
1
28.2 การคา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 กลุ่ม บริษั ท มี ห นัง สือ คำ้ ประกันที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่ม บริษัทที่
เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันตำมปกติธุรกิจของกลุม่ บริษัท ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
คำ้ ประกันกำรจ่ำยชำระเงินให้กบั เจ้ำหนี ้
218
218
218
218
คำ้ ประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ
101
94
81
75
คำ้ ประกันกำรก่อสร้ำง กำรประมูลงำนก่อสร้ำง
กำรยื่นซองประกวดรำคำและกำรชำระหนี ้
52
44
52
39
คำ้ ประกันกำรขำยสินค้ำ
4
15
4
15
29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุม่ บริษัทตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน เงินกูย้ ืมระยะสัน้
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นและเงินกูย้ ืมระยะยำว
กลุม่ บริษัทมีควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับเครือ่ งมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังนี ้
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ความเสีย่ งด้ านการให้ สินเชือ่
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น ฝ่ ำยบริห ำรควบคุมและป้องกัน
ควำมเสี่ยงนีโ้ ดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมและกำรป้องกันสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนัน้ กลุม่ บริษัท
จึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนีก้ ำรให้สนิ เชื่อของกลุม่ บริษัทไม่มีกำร
กระจุกตัวเนื่องจำกกลุม่ บริษัทมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุม่ บริษัทอำจ
ต้องสูญเสียจำกกำรให้สนิ เชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสัน้ หนีส้ ิน
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยำวที่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอตั รำดอกเบีย้ คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้ ของกลุม่ บริษัทจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบีย้
และสำหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบีย้ คงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี ้

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน
1
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
268
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน 131,462
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
694,500
กำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
5,881
เงินกูย้ ืมระยะยำว
-

ถึง 5ปี

(หน่วย: พันบำท)

2562
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบีย้
ไม่มี
ปรับขึน้ ลง
ตำมรำคำ
ตลำด

-

332,103
-

-

-

11,085
-

16,540

อัตรำ

อัตรำ

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม

- 332,371
1,024,670 1,024,670
- 131,462
-

694,500

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 0.85
0.55 - 1.50

1.64 - 2.90
1,117,037 1,117,037
16,966
2.36 - 10.64
16,540
THBFIX
บวกร้อยละ 2 ต่อปี
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อัตรำดอกเบีย้ คงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน
1
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
5,598
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน 143,102
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
296,700
กำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
6,393
เงินกูย้ ืมระยะยำว
-

1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
268
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน 117,422
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
596,000
กำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
4,690
เงินกูย้ ืมระยะยำว
-

2561
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบีย้
ไม่มี

ถึง 5 ปี

ปรับขึน้ ลง
ตำมรำคำ
ตลำด

-

200,693
-

-

-

12,628
-

44,740

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน
1

(หน่วย: พันบำท)

อัตรำ

อัตรำ

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม

- 206,291
1,187,167 1,187,167
- 143,102
-

ถึง 5 ปี
-

137,126
-

7,607
-

0.10 - 0.85
0.55 - 1.50

296,700

1.64 - 2.90
1,241,919 1,241,919
19,021
2.36 - 10.64
44,740
THBFIX
บวกร้อยละ 2 ต่อปี
(หน่วย: พันบำท)

2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบีย้
ไม่มี
ปรับขึน้ ลง
ตำมรำคำ
ตลำด

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

อัตรำ

อัตรำ

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี )

850,029
-

137,394
850,029
117,422

0.10 - 0.85
0.55 - 1.50

-

-

596,000

16,540

982,927
-

1.64 - 1.95
982,927
12,297 2.36 - 10.64
16,540
THBFIX
บวกร้อยละ 2 ต่อปี

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่นั จำกัด (มหำชน)

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน
1
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
4,766
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน 132,422
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
244,500
กำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
4,838
เงินกูย้ ืมระยะยำว
-

(หน่วย: พันบำท)

2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบีย้
ไม่มี

ถึง 5 ปี

ปรับขึน้ ลง
ตำมรำคำ
ตลำด

-

53,645
-

-

-

7,959
-

44,740

161

อัตรำ

อัตรำ

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม

58,411
1,080,818 1,080,818
- 132,422
-

244,500

1,227,712 1,227,712
12,797
44,740

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 0.85
0.55 - 1.50
1.64 - 1.95
2.36 - 10.64
THBFIX
บวกร้อยละ 2 ต่อปี

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจำกเครือ่ งมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษัทจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั รำดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบีย้ ในตลำด กลุม่ บริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่ งมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุม่ บริษัทคือกำรจัดให้มีซงึ่ โครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริษัทมี
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุนเท่ำกั บ 1.21:1 (2561: 1.03:1) และบริษัทฯมีอัตรำส่ว นหนี ส้ ินต่อทุนเท่ำกับ 1.09:1 (2561:
0.99:1)

31.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ให้
จ่ำยเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ื อหุน้ จำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 0.01 บำท รวมเป็ นเงิ นประมำณ 11.8
ล้ำนบำท

32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563

CSS Group

บริ ษั ท คอมมิ ว นิ เ คชั่ น แอนด ซิ ส เต็ ม ส โซลู ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)
329 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
www.cssthai.com

โทร.(+66)2-018-1111 โทรสาร.(+66)2-018-1142

