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บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 ประเภท

ธุรกิจประเภทแรก
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และระบบปองกันไฟลามรวมทั้งใหบริการงานดานบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม 
และการประสานงานดานอื่น

ธุรกิจประเภทสอง
ธุรกิจใหบริการ ดานการจัดจำหนายอุปกรณไฟฟาแบบครบวงจร โดยเปนสินคาคุณภาพดังนี้
- กลุมสายไฟ ไดแก Phelps Dodge, Belden, Commscope,       - กลุมทอรอยสายไฟ ไดแก Arrow, T.G.G./TAP
- กลุมสวิตซ ไดแก Bticiino กลุมหมอแปลง ไดแก Thai Trafo        - กลุมอุปกรณไฟฉุกเฉิน ไดแก Max Bright
- กลุมสวิตซเกียรแรงดันขนาดกลาง ไดแก Lucy                         - กลุมอุปกรณปองกันไฟลาม ไดแก 3M 

ธุรกิจประเภทสาม
ธุรกิจดานการวางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทใหบริการดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจรตลอดจนแนวคิดดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับความตองการ
ของหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
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การกำกับดูแลกิจการองค์กร
ในระดับดีเลิศ (Excellent) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564

ในระดับดีเลิศ (Excellent) 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

“

”

4

เรียน ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน

 บริษัท คอมมิวนิเคชั �น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) ยงัคงยึดมั �นในหลักการดําเนินธุรกิจบนพื� นฐาน
ความยั �งยืนภายใตก้ารมีธรรมภิบาลที�ดี ในรอบปีที�ผ่านมา แมว้า่บริษัทฯ จะเผชิญกบัความทา้ทายมากมายที�ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการทาํงานต่าง ๆ แต่ผลลพัธที์�เกิดขึ� นในปี ���� สามารถสะทอ้นความมีศกัยภาพในการบริหารงานภายใตปั้จจยั
การเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นอย่างดีทั�งในส่วนเป้าหมายที�เป็นตวัเงินและเป้าหมายที�ไม่ใช่ตวัเงิน สาํหรบัประสิทธิผลดา้นการเงิน 
บริษัทฯ สามารถทาํรายไดจ้ากการบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมทั�งสิ� น �,��� ลา้นบาท ส่วนกาํไรสุทธิเท่ากบั ��� ลา้นบาท 
เพิ�มขึ� นจากปีก่อน รอ้ยละ ��� โดยมีกําไรสุทธิต่อหุน้ �.�� ทั�งนี� เกิดจากความมุ่งมั �นของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน 
รวมไปถึงความสามคัคีร่วมมือกนัควบคุมรายจา่ยที�ไม่จาํเป็นอยา่งเคร่งครดัเพื�อใหอ้งคก์รผ่านพน้วิกฤติต่าง ๆ ไปใหไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนั�น บริษัทฯ ยงัไดมุ้ง่รกัษาไวซึ้�งประสิทธิผลที�ไมใ่ชต่วัเงิน อนัสะทอ้นถึงเจตนารมณและความมุง่มั �นที�จะ
ขบัเคลื�อนธุรกิจบนพื� นฐานความยั �งยนื ซึ�งไดส้รุปประเด็นสาํคญัในมิติต่าง ๆ ดงันี�
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 ดา้นเศรษฐกิจ จากเป้าหมายของบริษัทที�ตอ้งการมุ่งสู่การเป็นองคก์รที�มีสมรรถนะสูง ดว้ยการรกัษามาตรฐาน
ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ไว ้รวมไปถึงความใส่ใจในการเพิ�มประสิทธิภาพธุรกิจใหมี้ความโปร่งใส ซึ�งตลอดระยะเวลา
ในปี ���� บริษัทสามารถสะทอ้นผลลัพธ์ทางดา้นการเงินไดเ้ป็นที�น่าพอใจ แมก้ารทํางานจะเต็มไปดว้ยอุปสรรค
จากสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-�� ก็ตาม  คณะกรรมการบริษัทไดท้าํหนา้ที�ในการแสดงความเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ
ที�เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมากขึ� น ตลอดจนใหค้วามสาํคญัในการติดตามการรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด
และต่อเนื�อง เพื�อตอ้งการใหเ้กิดการแกไ้ขสถานการณไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว อนัจะส่งผลต่อการรกัษาไวซึ้�งความเชื�อมั �นของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัความพึงพอใจและไรค้วามกงัวล ซึ�งผลลพัธที์�เกิดขึ� นในปีนี� ส่งผลทาํใหบ้ริษัทสามารถรกัษามาตรฐาน
การดําเนินงานภายใตโ้ครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จากสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นปีที� � ติดต่อกนั 
ดว้ยคะแนน ��%  ในระดบั � ดาว และรกัษาระดบัคะแนนการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� 
ไวใ้นระดบั � ดาว ดว้ยคะแนน ���% ไดด้ว้ยเชน่กนั
 ดา้นสงัคม เป็นมิติสาํคญัที�บริษัทใหค้วามใส่ใจเป็นอยา่งมาก เนื�องดว้ยการบริหารงานในปัจจุบนัมีความเกี�ยวขอ้ง
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลากหลายกลุ่ม บริษัทจงึมุง่เนน้ใหเ้กิดกระบวนการสรา้งมลูคา่ร่วมกนัเพื�อนําไปสู่การสรา้งสงัคมที�ยั �งยนื
อยา่งแทจ้ริง  โดยเริ�มตน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในที�สาํคญัของบริษัท อนัไดแ้ก ่พนักงาน ผูซึ้�งเป็นกาํลงัหลกัคอยขบัเคลื�อน
ความสาํเร็จใหก้บัองคก์ร รวมถึงการเป็นผูส่้งมอบสินคา้และบริการที�ดีใหก้บัลกูคา้ตลอดจนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น ๆ ภายนอก 
ใหไ้ดร้บัประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ดงันั�น นโยบายการบริหารงานรวมถึงแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ จะดาํเนินอยูบ่น
พื� นฐานหลักการดา้นสิทธิมนุษยชนตามกรอบของห่วงโซ่คุณค่าเป็นสําคัญ  สําหรับแผนงานที�โดดเด่นในปีที�ผ่านมา 
บริษัทไดมุ้่งเน้นใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั อนัเนื�องดว้ยสาเหตุจากสถานการณโ์รคระบาด
โควดิ-�� ยงัมีการแพร่กระจายอยา่งต่อเนื�องถึงปัจจุบนั ซึ�งอาจเป็นความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท
อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ดงันั�นแผนการดาํเนินงานรวมถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆขององคก์ร จะมุ่งสู่การควบคุมดูแลสุขภาพ
อนามยัของพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ใหไ้ดร้บัความปลอดภยัรวมไปถึงการมีสภาวะสมบูรณ์ทั�งทางร่างกาย
และทางจิตใจที�แข็งแรงยิ�งขึ� น
 ดา้นสิ�งแวดลอ้ม บริษัทยงัคงบริหารงานตามแนวทาง การดูแลรกัษาและพฒันาสิ�งแวดลอ้ม เพื�อนําไปสู่การไดร้บั
ประโยชน์ร่วมกนัอย่างยั �งยืน ในปี ���� บริษัทไดมุ้่งเน้นกระบวนการป้องกนัการเกิดมลพิษและการส่งเสริมกิจกรรม
ที�กอ่ใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การเพิ�มสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน 
การกาํหนดใหมี้การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบักระบวนการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยบริษัทตรวจสอบ
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการรบัรองความสามารถในการปฏิบติัการทดสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนั�นไดมี้การปรบัปรุง
นโยบายระบบงานจดัซื� อ โดยการนําปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งดา้นการเติบโตอยา่งเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มมากาํหนดเป็นเกณฑใ์นการ
พิจารณาคดัเลือกสินคา้และผูใ้หบ้ริการอีกดว้ย   

 “สดุทา้ยนี�  ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ขอแสดงความขอบคณุตอ่ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน พนัธมิตรทางธุรกิจ 
รวมไปถงึผูมี้สว่นไดเ้สียทกุท่าน ที� ใหค้วามเชื� อมั�นและสนับสนุนดว้ยดเีสมอมา บรษัิทจะมุง่มั�นบรหิารงานใหบ้รรลตุามเป้าหมาย
ที� วางไวแ้ละรว่มเติบโตอยา่งมีคณุค่าไปกบัทกุท่านอยา่งยั�งยนื”

นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท)       

รายไดจ้ากการขายและบริการ              3,792               3,482               3,854  
รายไดร้วม              3,814               3,523               4,010  
ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยรวม              3,720               3,435               3,702  
ก าไรขัน้ตน้                514                  482                  543  
ก าไรสุทธิ                 85                  94                  248 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)       

สินทรพัยร์วม              3,631               3,068               3,661  
หน้ีสินรวม              1,988               1,402               1,759  
ส่วนของผูถื้อหุน้              1,643               1,666               1,902  
สินคา้คงเหลือ 629 372 521 

ขอ้มูลตอ่หุน้ (ลา้นบาท)       

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ 0.07 0.08 0.21 

เงินปันผลต่อหุน้ 0.02 0.03 0.03 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1.40 1.42 1.62 

อตัราสว่นทางการเงิน (รอ้ยละ)       

อตัราก าไรขัน้ตน้ 14% 14% 14% 

อตัราก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท) 2% 3% 6% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 5% 6% 13% 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37 1.53 1.63 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 1.21 0.84 0.92 
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ส่วนท่ี 1  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี 25 มกรำคม 
2537 โดยมีวตัถุประสงคแ์รกเร่ิมเพื่อประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งวสัดุและอุปกรณ์ ป้องกนัไฟลำม (Passive Fire 

Protection) ส ำหรบัอำคำรสูงและโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อมำบริษัทไดม้ีกำรขยำยกิจกำรอย่ำงต่อเน่ืองไปยงัธุรกิจตวัแทน
จ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ และอุปกรณอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงำนไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตชั้นน ำระดบัสำกล เช่นสำยไฟฟ้ำ
ทัว่ไปส ำหรับใชใ้นอำคำร และโรงงำนอุตสำหกรรม โคมไฟฟ้ำส ำหรับใชภ้ำยในและภำยนอกอำคำร  หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำม โดยมีลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครฐัและบริษัทเอกชน
ทัว่ไป นอกจำกน้ันบริษัทยงัไดใ้หบ้ริกำรดำ้นงำนติดตั้งและบ ำรุงรกัษำระบบโทรคมนำคม ซ่ึงรวมถึงงำนก่อสรำ้งและติดตั้ง
ระบบส่งสญัญำณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบโทรศพัทพ์ื้ นฐำน และในปี 2558 บริษัทไดข้ยำยธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองไปยงัธุรกิจ
ติดตั้งระบบงำนด้ำนวิศวกรรมส่ือสำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ รวมทั้งธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนและบริหำร  

จดักำรพลงังำน ตำมนโยบำยภำครฐั ซ่ึงท่ีผ่ำนมำจะเห็นไดว้่ำ บริษัทมุ่งเน้นกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยกำร
ขยำยสู่ธุรกิจใหม่ๆเพื่อต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจตลอดเวลำ ซ่ึงถือว่ำเป็นนโยบำยและหวัใจหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

1.1.1 วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือ กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

วิสยัทศัน ์(Vision) 
เป็นบริษัทชั้นน ำในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นวิศวกรรมส่ือสำร  ธุรกิจดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และพลงังำนทดแทน

และกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้วิศวกรรมงำนระบบดว้ยกำรบริหำรจดักำรท่ีดีมีคุณภำพ” 

 

พนัธกิจ (Mission) 
 ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยและส่งสินคำ้ทำงดำ้นวิศวกรรมดว้ยรำคำท่ีเหมำะสมและบริกำรท่ีไดม้ำตรฐำนระดบัดีเยี่ยม

เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดส ำหรบัลูกคำ้ของบริษัท 

 ด ำเนินกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมดว้ยนวตักรรมท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ตำมำตรฐำนสำกล 

 ด ำเนินกำรประมูลงำนและติดตั้งระบบงำนดำ้นวิศวกรรมส่ือสำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศจนส ำเร็จเพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัระดบัสำกล 

 ด ำเนินงำนธุรกิจดำ้นพลังงำนทดแทนและบริหำรจดักำรพลังงำน ตำมนโยบำยภำครัฐ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งพลังงำน
ทำงเลือกใหม่ท่ีส ำคญัของประเทศไทย 

 

เป้าหมาย 

บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะรักษำควำมเป็นผูน้ ำตลำดดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

ท่ีมี คุณภำพและมำตรฐำนสูง รวมทั้ งจ ำหน่ำยสินค้ำในลักษณะของศูนย์บริกำรครบวงจร( One-Stop Service)  
คือมีสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำท่ีหลำกหลำยและครบถว้นทุกหมวดหมู่เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ ท ำให้
ลูกค้ำมีควำมสะดวกและง่ำยในกำรสัง่ ซ้ือและรับมอบสินค้ำ รวมทั้ งมีเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำร  

ของลูกคำ้ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัควำมพึงพอใจสูงสุด  
บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงและรักษำควำมเป็นผู ้ใหบ้ริกำรระดับชั้นน ำของประเทศในงำนด้ำนบริกำร  

รับออกแบบและติดตั้งระบบงำนป้องกันไฟลำมและระบบโทรคมนำคมโดยมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
และกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพท่ีไดม้ำตรฐำนตลอดจนกำรสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้โดยกำรส่งมอบงำนใหไ้ดต้รงตำม
คุณภำพท่ีตอ้งกำรและตำมก ำหนดเวลำ ดว้ยควำมมุ่งมัน่ดังกล่ำวท ำใหบ้ริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ  

เป็นอยำ่งดี 
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นอกจำกน้ีบริษัทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส ำหรบัดำ้นกำรบริหำรจดักำรคุณภำพอย่ำงเป็น
ระบบจำกบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรำ้ ออฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ำกดั (URS) อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัคงมุ่งมัน่พัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้สูงสุด ดังน้ัน ในปี 2560 บริษัทไดด้ ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบคุณภำพให้มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยขยำยขอบเขตกำรระบุควำมเส่ียงและโอกำส  

ท่ีมีผลกระทบต่อระบบบริหำรคุณภำพขององค์กร รวมทั้ งกำรวำงแผนและควบคุมกำรเปล่ียนแปลง ท่ีอำจ  

จะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำร ด้วยควำมมุ่งมัน่ในกำรพัฒนำระบบคุณภำพ 

มำอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถยกระดับไปสู่กำรรบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015จำกบริษัท ยูไนเต็ด  
รีจิสตรำ้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (URS) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

อีกทั้งบริษัทยังมีเป้ำหมำยขยำยธุรกิจเพื่อใหค้รอบคลุมงำนทำงด้ำนกำรติดตั้งระบบส่ือสำรอื่น ๆ รวมถึง 
กำรขยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมท่ีเติบโตและเป็นนโยบำยของภำครัฐ เช่นระบบงำนดำ้นวิศวกรรมส่ือสำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยระดับสำกล และธุรกิจพลังงำนเพื่อเป็นแหล่งพลังงำนทำงเลือกใหม่ท่ีส ำคัญ  

ของประเทศไทย 

 

กลยทุธ ์

 แผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ประเภทซ้ือมำขำยไปใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีขำยและกลุ่มอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้ นรวมทั้ง
ขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

 เพิ่มควำมหลำกหลำยของสินคำ้และบริกำรเพื่อให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำและรองรับควำมต้องกำร  

ของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีอยู่เดิมได้มำกขึ้ น รวมทั้ งจัดหำพื้ นท่ีคลังสินคำ้เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงและตอบสนอง 

ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีมีอยู่เดิมและกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงทัว่ถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้ น รวมทั้งสำมำรถ
ประหยดัตน้ทุนในกำรขนส่ง 

 มุ่งเน้นกำรเติบโตในธุรกิจให้บริกำรติดตั้งโดยเฉพำะด้ำนระบบโทรคมนำคมตำมกำรขยำยตั วของ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคมภำยในประเทศ และสำมำรถปรบัตวัไดท้นักบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 
นอกจำกน้ีบริษัทยงัมีเป้ำหมำยท่ีขยำยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนดำ้นโทรคมนำคมพรอ้มกบัธุรกิจตัวแทน
จ ำหน่ำย เพื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศเพื่อนบำ้นท่ีมีศักยภำพและมีแนวโน้มในกำร
เติบโตสูง เช่น สำธำรณรฐัแห่งสหภำพพม่ำเป็นตน้ 

 สรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคำ้ โดยกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้ริกำรทั้งก่อนและหลังกำรขำย
ตลอดจนกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจและควำมไวว้ำงใจ
ในกำรเลือกใชบ้ริกำรของบริษัทอยำ่งต่อเน่ือง 

 กำรพฒันำบุคลำกรของบริษัทในทุก ๆระดบั เพื่อใหก้ำ้วทนักบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป และลดกำรพึ่งพิง
บุคลำกรหลกั โดยในแต่ละปีบริษัทจะมีงบประมำณส ำหรบักำรส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรมมำโดยตลอด 

 ขยำยธุรกิจให้หลำกหลำยเพื่อตอบสนองกับกำรสร้ำงรำยได้และผลตอบแทนระยะยำวเช่นกำรลงทุน 

ในธุรกิจทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และธุรกิจพลงังำนทดแทนตำมนโยบำยภำครฐั 

 ขยำยธุรกิจและกำรลงทุนในประเทศเพื่อนบำ้น เช่นประเทศพม่ำ และกลุ่มประเทศ AEC เพื่อลดกำรพึ่งพิงและ
ผลกระทบจำกกำรแข่งขันตลำดภำยในประเทศ รวมทั้งแสวงหำโอกำสในกำรเจริญเติบโตในอนำคต 

ท่ียัง่ยนืใหก้บับริษัท 
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1.1.2    การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญั 

เมษำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท น ้ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 33,600 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100,000 ลำวกีบ
เป็นจ ำนวน 3,360 ล้ำนลำวกีบ เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 28 โดยบริษัทฯ 

ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ดังกล่ำวแลว้ เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 
13.5 ลำ้นบำท 

 

กนัยำยน 2561 ประ ชุมคณะกรรมกำรของบ ริ ษัทฯมีม ติอ นุมั ติ ให้บ ริ ษัทฯลง ทุน ซ้ือ หุ้ นสำมัญ ขอ ง 
บริษัท น ้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 36,000 หุ ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้น 

ท่ีออกและช ำระแล้วจำกผู ้ถือหุ ้นเดิมรำยหน่ึง โดยบริษัทฯได้จ่ำยช ำระค่ำหุ ้นบำงส่วน 

เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 14.6 ล้ำนบำทเมื่อวันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ซ่ึงท ำให้บริษัทฯ 

มีสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท น ้ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั คิดเป็นรอ้ยละ 38 

 

พฤศจิกำยน 2561 มติคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2561  มีมติท ำบันทึกข้อตกลง ลงทุนร่วม กับบริษัท 

โซล่ำ เพำเวอร ์แมนเนจเมน้ท(์ประเทศไทย) จ ำกดั ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์น
ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลังกำรผลิตรวม 99.216 เมกะวตัต์ ของ Phu Khanh Solar Power 

Joint Stock Company ( “ PKS” )  ซ่ึ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น ำ ม 

ท่ีด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ ยน สำธำรณรฐัสังคมนิยมเวียดนำม 
โดยลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,250,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  ของทุน 

จดทะเบียน และคิดเป็นร้อยละ 35 ของทุนท่ีเ รียกช ำระในปี 2561 กับผู ้ ร่ วมลงทุน 

คือบริษัทโซล่ำ เพำเวอร ์แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

มกรำคม 2562 Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ไดด้ ำเนินกำรเรียกช ำระทุนจ ำนวน 
137,806 ลำ้นดองเวียดนำม จำกเดิมทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 362,194 ลำ้นดองเวียดนำม 
คิดเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 500,000 ลำ้นดองเวียดนำม โดยกำรออกหุน้
สำมญัใหม่จ ำนวน 1,378,065 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100,000 ดองเวียดนำม เน่ืองจำก
บริษัทฯไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ
เปล่ียนแปลงจำกเดิมรอ้ยละ 35 ลดลงเหลือรอ้ยละ 25 

 

กุมภำพนัธ ์2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จ ำนวน 330,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
100,000 ดองเวียดนำม คิดเป็นจ ำนวนเงิน 33,000 ลำ้นดองเวียดนำม (เทียบเท่ำประมำณ 
45 ลำ้นบำท) เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 25 โดยบริษัทฯไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ดังกล่ำว
เรียบรอ้ยแลว้ 

 

กรกฎำคม 2562 บริษัท น ้ ำซ้อไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด มีหนังสือแจ้งกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 36,000 

ลำ้นกีบ เป็น 47,200 ลำ้นกีบ โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 112,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 100,000 กีบ   
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กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯลงทุนซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จ ำนวน 375,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
100,00 ดองเวียดนำม คิดเป็นจ ำนวนเงิน 37,500 ลำ้นดองเวียดนำม เพื่อรักษำสดัส่วนกำร
ถือหุน้รอ้ยละ 25 โดยบริษัทฯไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 32,955ลำ้นดองเวียดนำม(เทียบเท่ำ
ประมำณ 45 ลำ้นบำท) โดยบริษัทฯไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเรียบรอ้ยแลว้ 

 

  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯลงทุนซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท น ้ำซอ้
ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทฯไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ล่วงหน้ำแลว้
เป็นจ ำนวนเงิน 16.6 ลำ้นบำท 

 

มิถุนำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัเพิ่มวตัถุประสงคบ์ริษัทจำกเดิม 56ขอ้เป็น60ขอ้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์รียบรอ้ย
แลว้เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2563 

 

เมษำยน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้ีมติอนุมัติใหล้งทุนในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ บริษัท น ้ำซอ้
ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 26,600 หุน้ คิดเป็นเงินจ ำนวน 332,500 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 
(ประมำณ 10.7 ล้ำนบำท) และได้จ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวนเมื่อวันท่ี 

30 เมษำยน และ 25 ตุลำคม 2564 โดยบริษัท น ้ ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด ไดจ้ดทะเบียน 

เพิ่มทุนตำมกฎหมำยสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำวแลว้ เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2564 

ทั้งน้ีกำรลงทุนนหุน้เพิ่มทุนดังกล่ำวมีผลท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯเปล่ียนแปลง 

จำกรอ้ยละ 38 เป็นรอ้ยละ 39 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้
ประ เภทสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อื่ น  ๆ ท่ี เ ก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ และกำรให้บ ริกำรออกแบบและติดตั้ งระบบ  

โทรคมนำคมและระบบป้องกนัไฟลำม รวมทั้งใหบ้ริกำรงำนดำ้นบ ำรุงรกัษำระบบโทรคมนำคมและกำรประสำนงำนดำ้น
อื่น ๆ ดว้ยทีมงำนท่ีมีควำมเชียวชำญมำกว่ำ 22 ปี ทั้งน้ีลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษัท มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1.2.1  โครงสรา้งรายได ้

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สำยไฟฟ้ำ 2,339.01 61.33 2,129.98 60.46 2,539.10 63.33 

อุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้ำ 494.06 12.95 427.75 12.14 234.59 5.85 

ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณป์ระกอบติดตั้ง 86.52 2.27 138.62 3.93 109.73 2.74 

สำยเคเบ้ิล 88.53 2.32 73.42 2.08 83.18 2.07 

หลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสวำ่ง 20.99 0.55 41.04 1.17 13.74 0.34 

วสัดุและอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำม 29.58 0.78 32.51 0.92 39.46 0.98 

หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 6.22 0.16 21.03 0.60 19.20 0.48 

อ่ืน ๆ 21.33 0.56 113.92 3.24 0.20 0.00 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,086.24 80.92 2,978.27 84.54 3,039.20 75.79 

รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 343.13 9.00 362.24 10.28 339.93 8.48 

รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 39.71 1.04 34.38 0.98 23.29 0.58 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรอ่ืน ๆ 322.69 8.46 107.16 3.04 451.73 11.27 

รวมรายไดบ้ริการติดตัง้ 705.53 18.50 503.78 14.30 814.95 20.33 

รำยไดอ่ื้น ๆ 22.25 0.58 40.99 1.16 155.37 3.88 

รวมรายได ้ 3,814.02 100.00 3,523.04 100.00 4,009.52 100.00 

1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 (1.1) ธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำย 

บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบงำนไฟฟ้ำ  

รวมถึงวัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมจำกผู ้ผลิตตรำสินค้ำชั้นน ำระดับสำกลต่ำง ๆ เช่น ตรำสินค้ำ  

Phelps Dodge ตรำสินคำ้ Bticino และตรำสินคำ้ 3M เป็นตน้ โดยบริษัทไดจ้ดัหำผลิตภณัฑด์งักล่ำวดว้ยกำรสัง่ซ้ือ
สินคำ้ในประเทศผ่ำนผูผ้ลิตภำยในประเทศท่ีเป็นบริษัทไทยและบริษัทต่ำงประเทศท่ีตั้งในประเทศไทย รวมทั้ง
กำรสัง่ซ้ือสินคำ้ชนิดพิเศษโดยกำรน ำเขำ้จำกผูผ้ลิตจำกต่ำงประเทศ และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ ใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้
ภำคเอกชนเป็นหลกั ทั้งท่ีเป็นผูร้ับเหมำทัว่ไป เจำ้ของโครงกำร และรำ้นคำ้ขำยส่ง และปลีก ท่ีตั้งอยู่ครอบคลุม
พื้ นท่ีทัว่ประเทศ โดยบริษัทมีทีมงำนขำยท ำหน้ำท่ีติดต่อและประสำนงำนในกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ต่ำง ๆ และมีคลังสินคำ้ 3 แห่ง ท ำใหส้ำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยงัลูกคำ้อย่ำงรวดเร็วเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งบริษัทยงัเล็งเห็นควำมส ำคญัทำงดำ้นควำมปลอดภยัในสินคำ้ จึงไดจ้ดัท ำ
ประกันภัยผลิตภัณฑ์ในระหว่ำงกำรขนส่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกคำ้อย่ำงรวดเร็ว ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ี ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้คิดเป็น
ประมำณรอ้ยละ 85 รอ้ยละ 76 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดับ โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย สำมำรถ
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แบ่งเป็น 7 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง 
สินค้ำ Network Solution อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบป้องกันไฟลำมและหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดยผลิตภัณฑ์ 
แต่ละประเภทมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(1.1.1) ผลิตภณัฑป์ระเภทสำยไฟฟ้ำ 
 

สำยไฟฟ้ำ ปัจจุบันบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยตรำสินคำ้ 
Phelps Dodge ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู ้ผลิตสำยไฟฟ้ำรำยใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทย ทั้งน้ี สำยไฟฟ้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยคิดเป็นสดัส่วนประมำณ
รอ้ยละ 60.46 และ 63.33 ของรำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564

โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักตำมลักษณะกำรใชง้ำนไดแ้ก่สำยไฟฟ้ำ
ทัว่ไปส ำหรับใชใ้นอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม สำยไฟฟ้ำพิเศษ
ส ำหรับใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม และสำยไฟฟ้ำส ำหรับงำนระบบ
วิศวกรรมส่ือสำนโทรคมนำคม 

 

(1.1.2) อุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ตรำ
สินคำ้ บีทีชิโน (Bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเตำ้รับ
ไฟฟ้ำ เตำ้รับโทรทัศน์ เตำ้รับโทรศัพท์ สัญญำณไฟ เบรกเกอร์ และ
อุปกรณป้์องกนัไฟรัว่ เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ ์ตรำสินคำ้ Bticino ไดร้บั
กำรออกแบบมำอยำ่งสวยงำมและทนัสมยั มีควำมปลอดภยัมีคุณภำพ
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยได้รับรอง
มำตรฐำนคุณภำพสำกลจำกIECและNEMA รวมทั้ง มอก. พรอ้มกับ  
UNIEN29000–ISO9000  ทั้งน้ีสินคำ้ประเภทอุปกรณค์วบคุมระบบ 

ไฟฟ้ำท่ีบริษัทไดจ้ ำหน่ำยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณรอ้ยละ 12.14และ 5.85 ของรำยไดร้วมในปี 2563 
และปี 2564 

 

(1.1.3) ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณติ์ดตั้ง 
ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง ในกำรวำงระบบเดินสำยไฟฟ้ำ 
ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำสำมำรถช่วยป้องกนัควำมเสียหำยท่ีมีต่อสำยไฟฟ้ำ
และจัดเรียงสำยไฟฟ้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบันบริษัทได้
จ ำหน่ำยท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำท่ีเป็นเหล็กเคลือบสงักะสี ท่อเหล็กอ่อน และ
อุปกรณ์ ขอ้ต่อต่ำง ๆภำยใตต้รำสินคำ้ Arrowpipe และท่อและขอ้ต่อ
พีวีซีขำวตรำสินคำ้ ARR ซ่ึงไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำน ULมำตรฐำน 
IEC และมำตรฐำน มอก. 770–2553 และ มอก.2133 – 2545 อีก
ทั้งบริษัทยงัไดจ้ ำหน่ำยท่อโพลีเอทิลีน TGG และ TAP ซ่ึงมีคุณสมบติั 

เป็นฉนวนไฟฟ้ำเพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้ำรัว่ และทนทำนต่อสภำพแวดลอ้มจำกกำรฝังดินกลบ นอกจำกน้ัน บริษัท
ยังได้จ ำหน่ำยอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งอื่นเช่น อุปกรณ์ขอ้ต่อท่อพีวีซี สีขำว เป็นต้น ภำยใต้ตรำ ARR ทั้งน้ี  
สินคำ้ประเภทท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งท่ีบริษัทไดจ้ ำหน่ำยมีสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณ
รอ้ยละ 3.93 และ 2.74 ของรำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564 ตำมล ำดบั 
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(1.1.4) กลุ่มสินคำ้ Network Solution 

กลุ่มสินคำ้ Network Solution บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้แบ
รนด์คอม สโคป (Commscope) ซ่ึงคอมสโคป เป็นแบรนดสิ์นคำ้จำก
ประเทศอเมริกำ โดยมียอดอนัดบั 1 ในประเทศไทยและอนัดบั 1 ใน
ทวีปยุโรปและอีกหลำย ๆ ประเทศในเอเชียแปซิฟิกสินคำ้เป็นท่ียอมรบั
ในประเทศไทยมำนำนกว่ำ 30 ปี โดยบริษัทฯ นอกจำกจะจ ำหน่ำย
สินคำ้แลว้ เรำยงัใหบ้ริกำรดำ้นใหค้ ำปรึกษำออกแบบ และงำนติดตั้ง
อีกดว้ย สินคำ้ แบรนดค์อมสโคปประกอบดว้ยสำยน ำสญัญำณ และ 

อุปกรณท่ี์ใชต่้อพ่วง และยงัรวมไปถึงอุปกรณแ์อคทีฟ เพื่อกำรเช่ือต่อแลกเปล่ียน และรบัส่งขอ้มลูร่วมกนั โดยสินคำ้
ครอบคลุมผู ้ใช้งำนหลำยกลุ่ม อำทิเช่น Building, Infrastructure, Data Center, Government, Industrial, Bank, 

Hospital เป็นตน้ กลุ่มสินคำ้ Network Solutionท่ีบริษัทจ ำหน่ำยคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 2.08 และ 2.07 
ของรำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564 ตำมล ำดบั 

 

(1.1.5) หลอดไฟและอุปกรณส่์องสว่ำง 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่ำง เป็นสินคำ้คุณภำพท่ีบริษัทไดร้บั
กำรแต่งตั้งจำกบริษัทชั้นน ำต่ำง ๆเพื่อใหเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ 
โดยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ 1.17 และ 0.34 ของ
รำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564 ทั้งน้ีหลอดไฟและอุปกรณ์ส่อง
แส งส ว่ ำ ง ท่ี บ ริ ษั ท จ ำ ห น่ ำ ยแ บ่ ง ออก เ ป็ น  3 ปร ะ เภทหลัก 

แบ่งออกตำมกำรใชง้ำน ไดแ้ก่ หลอดไฟและโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ส ำหรับพื้ นท่ีอันตรำย และอุปกรณ์ไฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำส่องแสงสว่ำง
ฉุกเฉิน 

 

(1.1.6) วสัดุและอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำม 

วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น ไ ฟ ล ำ ม  
บริษัทไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ำกดั (3M)  
ให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม  เพื่อใช ้

อุดช่องว่ำงตำมท่อและผนัง ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย วัสดุดังกล่ำว 

จะขยำยตวัปิดช่องว่ำง เพื่อป้องกนัไฟหรือควนัพิษ ท่ีจะลำมจำกบริเวณ
หน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึง ทั้งน้ีวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัไฟลำมท่ีบริษัท
จ ำหน่ำยมีอยูห่ลำยรูปแบบดว้ยกนัซ่ึงกำรเลือกใชว้สัดุรูปแบบใดในกำร
ติดตั้งน้ัน  ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งในดำ้นควำม 

สวยงำม และควำมคงทนในกำรใชง้ำน โดยวสัดุดงักล่ำวมีคุณสมบติัในกำรป้องกนัไฟลำมไดต้ั้งแต่ประมำณ 30 
นำที ถึง 4 ชัว่โมง และได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน Under Laboratories (UL) นอกจำกน้ัน บริษัทยังได้
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ของตรำสินคำ้ 3M เช่น อุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ ชุดหัวต่อส ำหรับสำยเคเบิล  
ฉนวนหุม้สำยเคเบิลเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิส ำหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเคร่ืองจักรกล (Non-contact 

infrared thermometer) สเปรยเ์พื่องำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรับใชใ้นงำนระบบไฟฟ้ำซ่ึงมีมำกกว่ำ 30 ชนิด โดย
เป็นเทปท่ีใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้ำ เทปท่ีใชก้นัควำมช้ืน เทปท่ีใชใ้นบริเวณท่ีมีควำมรอ้นสูงจนถึงเทปท่ีใชพ้นัท่อเหล็ก
เพื่อกนัสนิม ทั้งน้ี วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำมและผลิตภณัฑไ์ฟฟ้ำมีสดัส่วนกำรจ ำหน่ำย
ประมำณรอ้ยละ 0.92 และ 0.98 ของรำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564 ตำมล ำดบั 
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(1.1.7) หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เป็นสินคำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำย  ไฟฟ้ำแรงสูง 
โดยหมอแปลงไฟฟ้ำท ำหน้ำท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้ำแรงสูงจำกสำยไฟฟ้ำ
แรงดนัสูงในระบบจ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำ เพื่อใหม้ีแรงดนัไฟฟ้ำลดลง
มำอยู่ในระดับท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ ทั้งน้ีหมอ้แปลง
ไฟฟ้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณรอ้ยละ 0.60 
และ 0.48 ของรำยไดร้วมในปี 2563 และปี 2564 ตำมล ำดบั 

 

 
 

 (1.2) ธุรกิจใหบ้รกิำรออกแบบและติดตัง้ 
 ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรออกแบบและติดตั้ง คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 14 และ
ร้อยละ 20 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ ทั้งน้ี ธุรกิจให้บริกำรออกแบบและติดตั้งของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น  

3 ประเภทหลักคือ 1) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบและติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) 
2) ระบบป้องกันไฟลำม (Fire Protection System) 3) ธุรกิจการให้บริการติดตั้งอื่น (Other installation System) 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 (1.2.1) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบและรบัเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม 

 ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ภำวะอุตสำหกรรมดำ้นโทรคมนำคมมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองตำมภำวะเศรษฐกิจและ
กำร เป ล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและพฤ ติกรรมของผู ้บ ริ โภค ท ำ ให้บ ริ ษัทได้เ ล็ ง เ ห็น โอกำสทำง ธุ ร กิจ  

ในกำรให้บริกำรติดตั้งเสำโทรคมนำคมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมำ ปัจจุบันบริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนออกแบบ 

จดัหำ และรบัเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมซ่ึงประกอบดว้ยระบบส่งสญัญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และระบบโทรศัพท์
พื้ นฐำนอย่ำงครบวงจรด้วยทีมงำนวิศวกรมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์กว่ำ 22 ปี  ทั้ ง น้ี  ในกำรรับงำนติดตั้ ง 
เสำโทรคมนำคม บริษัทจะด ำเนินกำรศึกษำและออกแบบงำนเสำโครงเหล็กในรูปแบบต่ำง ๆ ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ซ่ึง
สำมำรถปรับเป ล่ียนสัด ส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสูงและน ้ ำหนักของเสำโทรคมนำคมเพื่ อ ให้สอดคล้อง  

ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และประสิทธิภำพในกำรรับส่งสัญญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมทั้งกำรออกแบบเพื่อรองรับ  

กำรติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสำรในระบบโทรคมนำคม เช่น ระบบส่งสญัญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผูป้ระกอบกำรระบบต่ำง ๆ 

ท่ีใหบ้ริกำรสญัญำณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบพำวเวอร ์ระบบทำงเดินสำยไฟฟ้ำ เป็นตน้ จำกน้ัน บริษัทจะด ำเนินกำรว่ำจำ้ง
ผูร้ับเหมำช่วงเป็นผูด้ ำเนินกำรปรบัปรุงพื้ นท่ีก่อสรำ้ง วำงเสำเข็มประกอบเสำโครงเหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสำร โดย
ทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะท ำหน้ำท่ีควบคุมงำนกำรก่อสรำ้ง รวมทั้งกำรเช่ือมต่อสัญญำณ และทดสอบคุณภำพงำนให้
เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด นอกจำกน้ี บริษัทยงัไดใ้หบ้ริกำร
หลงักำรขำยดว้ยกำรรบัประกนัคุณภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมพึงพอใจ และควำมเช่ือมัน่ของ
ลูกค้ำในเร่ืองคุณภำพงำน โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนท่ีเป็นเจ้ำของโครงข่ำย  

ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และผู ้รับเหมำหลักซ่ึงรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโ ทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยตรง 
(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งเสำโทรคมนำคม) ทั้งน้ีในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีรำยได้
จำกธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และรบัเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 
8 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะของเสำโทรคมนำคมมีรูปแบบกำรติดตั้งดงัน้ี 

1. เสำโทรคมนำคมแบบ Self-Supporting Tower 

2. เสำโทรคมนำคมแบบ Guyed Mast Tower 

3. เสำโทรคมนำคมแบบ Stub Tower 

4. เสำโทรคมนำคมแบบ Pole 
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ผลงำนท่ีส ำคญั 

 ท่ีผ่ำนมำ งำนติดตั้งเสำโทรคมนำคมของบริษัทเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไปจำกลูกคำ้ ทั้งทำงดำ้นคุณภำพสินคำ้ท่ีตรง
ตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไวแ้ละกำรจัดส่งมอบงำนท่ีตรงต่อเวลำ โดยผลงำนท่ีส ำคัญยอ้นหลัง 3 ปี งำนติดตั้งเสำ
โทรคมนำคมท่ีส ำคญัของบริษัทมีทั้งงำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน (New Site) และงำนติดตั้งอุปกรณเ์สริม (Upgrade) ไดด้งัน้ี  

 
  

(1.2.2) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำและรบัเหมำติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม  
  บริษัทให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตั้ งระบบป้องกันไฟลำม ( Fire Stop) ให้แก่ลูกค้ำ 

ท่ีซ้ือสินคำ้ป้องกันไฟลำมตรำสินคำ้ 3M ท่ีบริษัทไดจ้ ำหน่ำย โดยใหบ้ริกำรติดตั้งตำมช่องเปิดของท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำ  

หรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเคร่ืองปรับอำกำศซ่ึงผ่ำนผนังห้องหรือพื้ นห้องในส ำนักงำน ท่ีพักอำศัย  

ดว้ยวสัดุและอุปกรณป้์องกนัไฟลำมซ่ึงป้องกนัผลกระทบจำกควำมรอ้น เปลวไฟ และควนัไฟไดเ้ป็นเวลำอยำ่งน้อย 3 ชัว่โมง 
พร้อมกับกำรรับประกัน คุณภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี  เพื่ อสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมเ ช่ือมั ่น 

ในคุณภำพงำนใหก้บัลูกคำ้ ทั้งน้ี บริษัทมีทีมงำนวิศวกรมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 22 ปี และผ่ำนกำรอบรมจำก
ผู ้ผลิต เพื่อให้ค ำแนะน ำเร่ืองกำรออกแบบระบบป้องกันไฟและควันลำมตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้ง 

ใหค้ ำปรึกษำดำ้นกำรตรวจสอบคุณภำพใหต้รงตำมมำตรฐำน  

ช่ือโครงการ ผูว่้าจา้ง ด  าเนินการโดย ลกัษณะการใหบ้ริการ
มูลค่าโครงการ

(ลา้นบาท)
ระยะเวลาด าเนินการ

DTN Year 2019 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 73.70 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move TE Installation Year 

2019_900 MHz&1800 MHz

บริษัท อีริคสัน
 (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท TE Installation 3.20 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move Coverage & 

Capacity project

(New Site)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
 (มหาชน)

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 129.10 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

Uso Net Phase 2
บริษัท ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 

จ ากดั
บริษัท

งานก่อสรา้งศนูย์ 
อินเตอร์เน็ต โรงเรียน

22.80 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move 5G  Project
บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 102.02 ก.พ.2563-ม.ิย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_1

บริษัท ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 
จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 30.10 ก.ย.2563-ม.ิย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

 บริษัท ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส
 จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 91.50 ก.ย.2563-ม.ิย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 43.10 ก.ย.2563-ม.ิย.2564

True Move 5G_700 Mhz. 

Phase_2

บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 31.30 ก.ย.2563-ม.ิย.2564

True Move 5G_2600 Mhz. 

Phase_3

บริษัท ไวร์เออ แอนด ์ไวร์เลส 
จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 20.30 พ.ย.2563-ธ.ค.2564

True Move 4G_2100 Mhz. 

Phase 24.1

 บริษัท อีริคสัน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 3.90 พ.ย.2563-ธ.ค.2564

True Move 5G_2600 Mhz. 

Phase_4

บริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 35.30 พ.ค.2564-พ.ค.2565

True Move 

( Black Cell Phase 25.1)

บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
บริษัท งานก่อสรา้งสถานีฐาน 8.20 พ.ค.2564-พ.ค.2565
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 นอกจำกน้ัน บริษัทยงัสำมำรถใหบ้ริกำรใหค้ ำปรึกษำ ออกแบบ จดัหำอุปกรณ ์ตลอดจนกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์
หรือกำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนวิศวกรรมตำมลักษณะของสินคำ้หรือบริกำรท่ีลูกคำ้แต่ละรำยตอ้งกำร (Special 

Projects) ทั้งน้ี ในปี 2563และปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำและรบัเหมำติดตั้งระบบ
ป้องกนัไฟลำมและอื่น ๆ คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 1 และ 1  ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

 
 (1.2.3)  ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอื่น 

  บริษัทไดเ้ขำ้ประมูลงำนในส่วนของงำนรำชกำร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโทรคมนำคม ระบบส่ือสำร ระบบกำร
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ กับส่วนรำชกำร ซ่ึงเป็นกำรต่อเน่ืองจำกสินคำ้ท่ีทำงบริษัทขำยและเป็นกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรหำรำยไดข้องบริษัท ซ่ึงงำนประมูลดงักล่ำว บริษัท ไดท้ ำกำรประมูลเองหรือร่วมทุนกบับริษัทอื่น เช่น โครงกำร Sub 

Station ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นตน้ ทั้งน้ี ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอื่น 
คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 3 และ 11 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั    

 

(2)  การตลาดและการแข่งขนั 

 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำทั้งทำง  

ดำ้นคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็วตรงเวลำ ดว้ยควำมซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม จึงท ำใหบ้ริษัทไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกลูกคำ้เสมอมำ โดยบริษัทมีกลยุทธใ์นกำรแขง่ขนัดงัต่อไปน้ี 

(2.1) กลยุทธท์ำงกำรตลำด 

  กลยทุธด์ำ้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร (Products & Services) 
 ด้วยเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู ้บริโภค บริษัทจึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลภำยใตต้รำ
สินคำ้ท่ีติดอนัดบัระดบัสำกล อีกทั้ง บริษัทยงัมีนโยบำยสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ดว้ยกำรบริกำรท่ีรวดเร็วฉบัไว 
โดยมีคลงัสินคำ้จ ำนวน 2 แห่งซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จ.นนทบุรี และอ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงเป็นส ำนักงำน
ใหญ่และคลงัสินคำ้ขนำดใหญ่ อีกทั้งยงัมีกำรบริหำรจดักำรคลังสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพแตกต่ำง ในดำ้นพื้ นท่ีกำรจดัเก็บ
สินคำ้ในรูปแบบแนวด่ิง ซ่ึงท ำใหบ้ริษัทสำมำรถจดัเก็บสินคำ้ไดห้ลำกหลำยในปริมำณท่ีเพียงพอ และดว้ยท ำเลท่ีตั้งของ
คลงัสินคำ้ท่ีอยูใ่กลลู้กคำ้และมีกำรคมนำคมท่ีสะดวก ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถกระจำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง และทนั
ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  อีกทั้งบริษัทยงัตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยัว่ำเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วน
ส ำคญัท ำใหบ้ริษัทบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้จึงได้ท ำประกนัภยัสินคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง เพื่อใหลู้กคำ้เช่ือมัน่ในสินคำ้และ
ผลิตภณัฑข์องบริษัท  

 ส ำหรับธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง บริษัทมีทีมงำนวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์มำกกว่ำ 22 ปี
ส ำหรับงำนออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนำคมทั้งในรูปแบบของงำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน (New site) หรืองำนติดตั้ง
อุปกรณ์เสริม (upgrade) และประสบกำรณ์มำกกว่ำ 22 ปีส ำหรับงำนออกแบบและติดตั้งงำนระบบไฟลำมรวมทั้งงำน
ออกแบบ ติดตั้งและพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยทีมงำนจะมีกำรออกส ำรวจหน้ำงำนเพื่อวำงแผนงำนและจดัท ำ
ตำรำงเวลำก่อนเร่ิมกำรปฏิบติังำน และกำรจดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำและคุณภำพของงำนอย่ำงสม ำ่เสมอ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษัทจะสำมำรถส่งมอบงำนใหแ้ก่ลูกคำ้ไดท้ันตำมก ำหนดระยะเวลำ และตรงตำมคุณภำพมำตรฐำนท่ี
ลูกคำ้ก ำหนดไว ้ 

 
 กลยทุธด์ำ้นรำคำ (Price) 

 ในกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ส ำหรับธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำย และธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริษัทก ำหนดรำคำ
สินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลำยประกำรรวมกนั นอกเหนือจำกตน้ทุนสินคำ้และอตัรำก ำไรท่ีบริษัทตอ้งกำร 
โดยกำรก ำหนดรำคำตำม อุปสงคแ์ละอุปทำนของสินคำ้ในตลำด ปริมำณกำรสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
กับผู ้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนกำรปรับกลยุทธ์ในกำรก ำหนดรำคำให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณแ์ละภำวะอุตสำหกรรมในขณะน้ัน ๆ อีกทั้งกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัไดดี้มีประสิทธิภำพยงัสำมำรถสนับสนุนให้
เกิดควำมเป็นเลิศในกลยุทธด์ำ้นรำคำ 
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ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำในธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง บริษัทจะด ำเนินกำรศึกษำและประเมินถึงตน้ทุนของ
โครงกำรในเบ้ืองตน้เพื่อเสนอรำคำแก่ผูว้่ำจำ้ง โดยบริษัทจะประเมินตน้ทุนของโครงกำรจำกลักษณะของพื้ นท่ีท่ีติดตั้ง
รูปแบบของโครงเสำ จ ำนวนโครงเสำ และมูลค่ำวสัดุและอุปกรณท่ี์ใชใ้นโครงกำร จ ำนวนบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลควบคุม
โครงกำร ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลำและควำมเส่ียงอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้ นในกำรด ำเนินโครงกำรรวมถึงอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ท่ีบริษัทจะไดร้บั ซึ่งบริษัทจะก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัขอบเขตของงำนท่ีจะไดร้บั 

 

 กลยทุธด์ำ้นกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย (Place) 
 บริษัทไดจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ทั้งแบบเงินสด และกำรใหเ้ครดิตทำงกำรคำ้ โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศเกือบ

ทั้งหมดผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยท่ีเป็นร้ำนคำ้ทั้งขำยส่งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก ร้ำนคำ้ปลีกท่ีตั้งอยู่ครอบคลุมพื้ นท่ี 

ทัว่ประเทศ และบริษัทจะมีพนักงำนขำยเขำ้พบปะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทั้งท่ีเป็นผูร้ับเหมำทัว่ไปและเจำ้ของโครงกำร  

และกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนภำครฐั / รฐัวิสำหกิจ ทั้งน้ี บริษัทก ำหนดนโยบำยทำงกำรตลำดโดยค ำนึงถึงควำมสมัพนัธ์
อนัดีกบัลูกคำ้ในระยะยำวเป็นส ำคญั เพื่อรกัษำฐำนลูกคำ้เดิมใหค้งอยู่กบับริษัท และพยำยำมเพิ่มฐำนลูกคำ้ใหม่เพื่อขยำย
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด โดยบริษัทจดัใหม้ีทีมงำนขำยท่ีมีประสบกำรณ์ในงำนขำยท ำหน้ำท่ีติดต่อและประสำนงำนในกำร
ขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำง ๆ เพื่อกระจำยสินคำ้ไปยงัลูกคำ้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งน ำเสนอขอ้มลู
ของสินคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง นอกจำกน้ี บริษัทไดใ้ชก้ลยุทธเ์ก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำใหแ้ก่ผูท่ี้แนะน ำลูกคำ้ใหแ้ก่บริษัท 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสและช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทอีกช่อง  ทำงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจทัว่ไป 
โดยบริษัทมีกำรก ำหนดระเบียบและวิธีกำรเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำดังกล่ำวท่ีชัดเจน กล่ำวคือมีกำรก ำหนดนิยำม  

ท่ีชดัเจนว่ำ ผูท่ี้จะไดร้บัค่ำนำยหน้ำดงักล่ำวจะตอ้งเป็นบุคคลภำยนอกท่ีเป็นผูแ้นะน ำลูกคำ้ใหแ้ก่บริษัท โดยบุคคลดงักล่ำว
จะต้องไม่เป็นกรรมกำร ผู ้บริหำร พนักงำน ผู ้ถือหุน้รำยใหญ่ ของลูกคำ้ และของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ของบุคคลดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเพดำนกำรจ่ำยเงินค่ำนำยหน้ำ ซ่ึงอำ้งอิงเป็นอตัรำรอ้ยละของยอดขำยและอัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรขำยขั้นต ำ่ท่ีจะตอ้งไดร้บัภำยหลังจำกกำรหกัตน้ทุนขำยและค่ำนำยหน้ำดังกล่ำว ทั้งน้ี พนักงำนขำย
จะตอ้งขอและไดร้บัอนุมติัจำกผูม้ีอ ำนำจอนุมติัของบริษัทก่อนด ำเนินกำร และบริษัทจะจ่ำยค่ำนำยหน้ำเป็นเช็คขีดคร่อม
เขำ้บญัชีผูร้บั ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกคำ้ไดแ้ลว้เท่ำน้ัน รวมทั้งไดก้ ำหนดใหม้ีกำรรวบรวมขอ้มลู
กำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส  

โดยในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำไม่เหมำะสม บริษัทจะด ำเนินกำรทบทวน  

และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมขัน้ตอนต่อไป  
 ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรติดตั้ง บริษัทมีช่องทำงในกำรติดต่อเพื่อเสนอกำรให้บริกำรติดตั้งระบบงำน

โทรคมนำคม  ผ่ำน  2 ช่องทำงหลกัคือ (1) บริษัทติดต่อเสนอกำรใหบ้ริกำรกบัเจำ้ของโครงขำ่ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยตรง 
และ (2) เป็นกำรติดต่อกบัผูร้บัเหมำหลกัท่ีไดร้บังำนจำกเจำ้ของโครงขำ่ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงบริษัทมีขอ้ไดเ้ปรียบในกำร
ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมเน่ืองจำกบริษัทเป็นบริษัทเอกชนท่ีมีควำมเป็นอิสระโดยไม่ไดเ้ป็นบริษัท
ในกลุ่มของเจำ้ของโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรำยใดรำยหน่ึง จึงท ำใหบ้ริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรกับเ จำ้ของโครงข่ำย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไดค้รบทุกรำย นอกจำกน้ัน บริษัทไดใ้ชช่้องทำงกำรจ ำหน่ำยส ำหรับธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งระบบงำน  

ไฟลำมผ่ำนผูท่ี้สนใจซื้ อผลิตภณัฑต์รำสินคำ้ 3M ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำมโดยตรงเป็นหลกั เพื่อเป็นกำรจ ำหน่ำย
สินคำ้และใหบ้ริกำรอยำ่งครบวงจร 

 

 กลยทุธด์ำ้นกำรส่งเสรมิกำรขำย (Promotion) 
 บริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรขำยใหก้บัลูกคำ้ทั้งประเภทผูค้ำ้ส่งและผูค้ำ้ปลีก ไดแ้ก่ กำรพิจำรณำใหส่้วนลด

แก่ลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีกำรสัง่ซ้ือในปริมำณสูง หรือลูกคำ้ท่ีมีฐำนะกำรเงินและประวัติกำรช ำระเงินท่ีดี และกำรจัดท ำ
ประชำสมัพนัธผ่์ำนตลำดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึง
กำรออกบูธแสดงสินคำ้ กำรจดักิจกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ กำรเขำ้พบกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยโดยตรง  และกำร
จดัท ำแคตตำล๊อกสินคำ้ เป็นตน้ 

 ส ำหรบัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคำ้ โดยทีมงำนในสำย
โทรคมนำคมของบริษัทจะติดต่อกับลูกคำ้อย่ำงใกลชิ้ด เพื่อใหไ้ดร้ับทรำบถึงควำมตอ้งกำร และไดร้ับรูถึ้งปัญหำหรือ
ขอ้จ ำกดัของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนใหค้วำมช่วยเหลือในกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 
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(2.2) ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 1) กลุม่ลูกคำ้ในธุรกิจตวัแทนจดัจ ำหน่ำย 

บริษัทไดจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ใหก้บัลูกคำ้ซ่ึงมูลค่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยเกือบทั้งหมดมำจำกกำรจ ำหน่ำย
ภำยในประเทศ โดยลูกคำ้ของบริษัทสำมำรถจ ำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี  
 1.1.กลุม่ลูกคำ้ภำคเอกชน  

กลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชนประกอบดว้ยกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นผูร้บัเหมำทัว่ไปซ่ึงมีทั้งกำรจ ำหน่ำยใหก้บัรบัเหมำก่อสรำ้ง
โดยตรง และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนทำงตัวแทนจ ำหน่ำยซ่ึงท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหว่ำงผูร้ับเหมำก่อสรำ้ง และกลุ่มลูกคำ้  

ท่ีเป็นเจ้ำของโครงกำร เช่น เจ้ำของอำคำรพำณิชย์ / ส ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม เจ้ำของโครงกำรพัฒนำ
อสงัหำริมทรพัยโ์ครงกำรต่ำง ๆ โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  
 1.2.กลุม่ลูกคำ้ประเภทรำ้นคำ้  

กลุ่มลูกคำ้ประเภทรำ้นคำ้จะซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษัทเพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลูกคำ้ของตนอีกทอดหน่ึง เช่น 
รำ้นคำ้วสัดุก่อสรำ้งทัว่ไป ผูค้ำ้ปลีกหรือผูค้ำ้ส่ง ซ่ึงช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนลูกคำ้เหล่ำน้ีมีส่วนช่วยในกำรกระจำยสินคำ้ของ
บริษัทออกไปยงัพื้ นท่ีครอบคลุมทุกภำคทัว่ประเทศ  
 1.3. กลุม่ลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำร 

กลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ ท่ีตอ้งกำรใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ของบริษัท เช่น กำรไฟฟ้ำ 

ส่วนภูมิภำคกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย 
กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งน้ี กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้ับหน่วยงำนรำชกำรผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

2 รูปแบบ คือ กำรประมูลงำนหรือค ำสัง่ซ้ือตำมปกติ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีนโยบำยใหบ้ริษัทย่อยเป็นด ำเนินกำรธุรกรรม
ดงักล่ำวต่อไปในอนำคต  

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบำยกำรใหเ้ครดิตซ่ึงครอบคลุมถึงวงเงิน ระยะเวลำช ำระเงิน และเง่ือนไขกำรคำ้ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยพิจำรณำจำกควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ ประวติักำรติดต่อกบับริษัท และฐำนะทำงกำรเงิน 
เป็นตน้  

 

2) กลุม่ลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรออกแบบ จดัหำ และรบัเหมำติดตัง้ระบบ 

กลุ่มลูกคำ้ในธุรกิจใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และรบัเหมำติดตั้งระบบโทรคมนำคมมีทั้งกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของ
โครงข่ำยระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นผูร้บัเหมำหลักซ่ึงรบังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำยระบบโทรคมนำคม
โดยตรง ส ำหรับธุรกิจติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำมมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำร และบริษัทเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจ
พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม ธุรกิจก่อสรำ้งและพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ส ำหรับธุรกิจติดตั้งและพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมีกลุ่มลูกคำ้ เป็นหน่วยงำนภำครฐั รฐัวิสำหกิจ และเอกชน เป็นตน้ 

 

(2.3) ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

  ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ำต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำยไฟฟ้ำ  

และกำรใหบ้ริหำรออกจดัหำและรบัเหมำติดตั้งเสำโทรคมนำคม ดงัน้ัน ปัจจยัดำ้นกลไกทำงกำรตลำดดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ น
ในอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดแ้ก่ ภำวะอุตสำหกรรมก่อสรำ้งและอสงัหำริมทรพัยแ์ละอุตสำหกรรมโทรคมนำคมจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยเหตุน้ี กำรวิเครำะหผ์ลกระทบจำกภำพรวมอุตสำหกรรมท่ีมีต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะมำจำกภำวะอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นหลกั ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดด้งัน้ี 
  

 ภำวะอุตสำหกรรมก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัย ์

 แมว้่ำในช่วงคร่ึงปีแรกของ 2564 มูลค่ำกำรก่อสรำ้งภำครฐัจะขยำยตัวในอตัรำสูง แต่ภำคก่อสรำ้งเป็นอีกหน่ึง
ธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของ โควิด-19 โดยรฐับำลมีค ำสัง่ปิดแคมป์คนงำนก่อสรำ้งในช่วงเดือน
กรกฎำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ ส่งผลใหโ้ครงกำรก่อสรำ้งภำครัฐในกรุงเทพและปริมณฑลหยุดชะงัก รวมถึงขอ้ก ำหนด 

กำรด ำเนินกิจกรรมก่อสรำ้งภำยใตม้ำตรกำร Bubble and seal ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2564 เป็นตน้มำสรำ้งแรงกดดัน 

ท ำให้กำรก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆล่ำช้ำออกไป จำกขอ้จ ำกัดด้ำนสุขอนำมัยและกำรเวน้ระยะห่ำง ท่ีส่งผลกระทบ  

ใหป้ระสิทธิภำพกำรก่อสรำ้งลดลง 
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 ส ำหรบัแนวโน้มปี 2565 กำรก่อสรำ้งภำครฐัยงัคงเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนส ำคญัของภำคก่อสรำ้ง จำกควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำรเมกะโปรเจกต์ รวมถึงกำรก่อสรำ้งโครงกำรใหม่ ๆ คำดว่ำมูลค่ำกำรก่อสรำ้งภำครัฐในปี 2565มีแนวโน้ม 

อยู่ท่ีรำว 858,000 ลำ้นบำท โดยเป็นผลมำจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรเมกะโปเจกต์ท่ีส ำคญั ท่ีด ำเนินกำรก่อสรำ้ง 
มำอย่ำงต่อเน่ืองจำกอดีต เช่นโครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเช่ือม 3 สนำมบิน โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงัเฟส 3 

โครงกำรเมืองกำรบินภำคตะวนัออก เฟส 1โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ รนัเวยท่ี์ 3 เป็นตน้ (ท่ีมำ : Economic Intelligence 

Center (EIC) เป็นหน่วยงำนภำยใตธ้นำคำรไทยพำณิชย)์ ซ่ึงถือเป็นโอกำสในธุรกิจดำ้นตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัท 

ภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคม 

 โดยในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรออกแบบ จดัหำ  

และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม ซ่ึงสำมำรถปรบัเปล่ียนประเภท สัดส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสูง และน ้ำหนัก 

ของเสำโทรคมนำคม รวมทั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งน้ี รูปแบบ
ของกำรใหบ้ริกำร ประกอบดว้ยกำรด ำเนินงำนติดตั้งสถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรบักำรขยำยพื้ นท่ีกำรใหบ้ริกำรของ
เครือข่ำยสญัญำณ และกำรติดตั้งอุปกรณเ์สริมเพื่อเพิ่มคุณสมบติัและศกัยภำพของเสำโทรคมนำคมท่ีมีอยู่เดิม (Upgrade) 
กำรติดตั้งอุปกรณ ์ภำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรบังำนจำกเจำ้ของโครงขำ่ยหรือผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นตน้ หรือรบังำนจำกผูร้บัเหมำท่ีรบัจำกงำนมำจำกเจำ้ของโครงขำ่ย เช่น Huawei, AWC 

และ ZTE เป็นต้น ทั้ ง น้ี ธุรกิจให้บริกำรติดตั้ งระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุนของผู ้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงจะพิจำรณำลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เป็นส ำคญั ส ำหรับภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคมปี 2564 ตลำดส่ือสำรโทรคมนำคมของประเทศอยู่ในช่วงหดตวัจำก
สภำพเศรษฐกิจท่ีชะลอกำรเติบโตจำกผลกระทบโควิด-19 ประกอบกบักำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือขำ่ย 5G ล่ำชำ้ 

 ส ำหรบัแนวโน้มธุรกิจส่ือสำรปี 2565 บริษัทคำดว่ำจะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยไดร้บัแรงหนุนจำกกำรท่ี กสทช. 
ตั้งเป้ำไวว้่ำจะเร่งผลกัดนัใหเ้กิดกำรขยำยโครงข่ำย 5G เพื่อใหป้ระชำชนไดใ้ชบ้ริกำร ซ่ึงตอนน้ีผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยทั้ง AIS

และ TrueMove H เร่ิมทดลองใหบ้ริกำรในบำงพื้ นท่ีแลว้ ซ่ึงถือว่ำเป็นโอกำสทำงธุรกิจในใหบ้ริกำรออกแบบและรบัเหมำ
ติดตั้งโทรคมนำคมของบริษัท  

 

(2.4) ภำวะกำรแขง่ขนั 

 กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบไฟฟ้ำมีมูลค่ำตลำดท่ีใหญ่มำกและมีสินค้ำและกำรให้บริกำร  

ท่ีหลำกหลำย ซ่ึงปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู ้ผลิตหลำยรำย โดยมีสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ  

เป็นสินคำ้หลัก ทั้งน้ี อุตสำหกรรมผลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศถือไดว้่ำเป็นอุตสำหกรรมท่ีผลิตเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้  

ซ่ึงในอดีตสำยไฟฟ้ำท่ีใช้ภำยในประเทศต้องน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศทั้งหมด แต่กำรน ำเขำ้น้ีได้เร่ิมลดลงเมื่อมีกำร 

ตั้งโรงงำนผลิตสำยไฟฟ้ำขึ้ น 

1. บริษัท สำยไฟฟ้ำไทย-ยำซำกิ จ ำกดั  
2. บริษัท บำงกอก เคเบ้ิล จ ำกดั 

3. บริษัท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล จ ำกดั (มหำชน)  
4. บริษัท เอ็มซีไอ-ดรำกำ้ จ ำกดั  

 ทั้งน้ี ผูผ้ลิตสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพทดแทนกนัไดใ้นระดับหน่ึง 
ซ่ึงส่งผลใหภ้ำวะอุตสำหกรรมและกำรตลำดในสินคำ้ประเภทน้ีเป็นสภำวะกำรตลำดท่ีมีกำรแขง่ขนัแบบสมบูรณ ์ 
 ส ำหรับกำรแข่งขนัในธุรกิจติดตั้งเสำโทรคมนำคมขึ้ นอยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณ  

ของผู ้ใหบ้ริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นหลัก ซ่ึงกำรลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยสัญญำณด้ำนโทรคมนำคมจะได้รับผล 

จำกนโยบำยของภำครฐั อย่ำงไรก็ตำม ถึงแมว้่ำผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละรำยมอบหมำยใหบ้ริษัทในเครือด ำเนิน
ธุรกิจบริกำรติดตั้งและปรบัปรุงระบบเสำโทรคมนำคมไดเ้ฉพำะผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีรำยน้ัน แต่ปริมำณงำนติดตั้ง
ระบบเสำโทรคมนำคมท่ีเพิ่มขึ้ นรวมทั้งกำรส่งมอบงำนท่ีรวดเร็วและตรงต่อเวลำ ท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

ตอ้งว่ำจำ้งบริษัทภำยนอกด ำเนินงำนดงักล่ำวแทน ทั้งน้ี โอกำสในกำรไดร้บังำนของผูป้ระกอบกำรในกำรออกแบบ จดัหำ
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และรับเหมำติดตั้ง ระบบโทรคมนำคมจะขึ้ นกบัควำมสมัพนัธท่ี์มีกบัเจำ้ของโครงข่ำย ผูร้ับเหมำท่ีไดร้ับงำนจำกเจำ้ของ
โครงขำ่ย ประสบกำรณ ์และผลงำนในอดีต ควำมสำมำรถในกำรบริกำรท่ีมีทั้งคุณภำพและส่งมอบงำนตรงต่อเวลำ รวมทั้ง
ฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งจะไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษัทมีควำมเป็นกลำงและมีควำมเป็นอิสระ 

ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถรบังำนติดตั้งระบบเสำโทรคมนำคมใหก้บัผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดค้รบทุกรำย อย่ำงไรก็ตำม 
โดยปกติ ผูว้่ำจำ้งจะเป็นผูก้ ำหนดรำคำจำ้งงำนเอง ท ำใหก้ำรท ำก ำไรของผูร้ับเหมำขึ้ นอยู่กับอ ำนำจกำรเจรจำต่อรอง 
กับผูจ้ัดหำวสัดุและอุปกรณ์โทรคมนำคม เพื่อใหไ้ดร้ับตน้ทุนรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีดี ดังน้ัน ดว้ยปัจจัย ทั้งในดำ้น
ประสบกำรณ์ ผลงำน ฐำนะกำรเงินและอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูว้่ำจำ้งท่ีค่อนขำ้งต ำ่ ท ำใหก้ำรเขำ้มำของผูป้ระกอบกำร
รำยใหม่จึงมีค่อนขำ้งน้อย ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน โครงกำรพัฒนำในดำ้นโทรคมนำคมของภำครัฐและภำคเอกชน  

เป็นโครงกำรท่ีมีจ ำนวนมำกและตอ้งกำรใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลำอันสั้น จึงท ำใหภ้ำพรวมของกำรแข่งขนัในธุรกิจน้ี  

ไม่มีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงมำกนัก 

 นอกจำกน้ัน เน่ืองจำกวสัดุและอุปกรณส์ ำหรบักำรติดตั้งในระบบไฟลำมท่ีจ ำหน่ำยภำยในประเทศมีจ ำนวนน้อย
รำยท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรติดตั้งระบบไฟลำมซ่ึงตอ้งใชผ้ลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ท่ีจ ำหน่ำยภำยในประเทศ ดงัน้ัน กำรแขง่ขนั
ในธุรกิจน้ีจึงไม่รุนแรงมำกนัก 

 

(3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1.การเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย 

ด้วยนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีให้ควำมส ำคัญในเร่ืองคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบ  

ท่ีตรงต่อเวลำ ดงัน้ัน คุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละควำมน่ำเช่ือถือของผูจ้ดัส่งสินคำ้จึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพิจำรณำกำร
สัง่ซ้ือของบริษัท โดยบริษัทไดร้ับเลือกเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระบบงำนไฟฟ้ำจำก
ผูผ้ลิตชั้นน ำระดบัสำกล ซ่ึงบริษัทไดจ้ดัหำผลิตภณัฑด์ว้ยกำรสัง่ซ้ือสินคำ้ในประเทศผ่ำนผูผ้ลิตภำยในประเทศท่ีเป็นบริษัท
ไทยและบริษัทต่ำงประเทศ ท่ีตั้งในประเทศไทย และกำรสัง่ซ้ือสินคำ้ชนิดพิเศษโดยกำรน ำเขำ้จำกผูผ้ลิตจำกต่ำงประเทศ 
ซ่ึงในปี 2564 บริษัทมียอดซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูปภำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 92.59 และมียอดซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป
ต่ำงประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 7.41 

  

ทั้งน้ีปัจจุบนั บริษัทไดร้บักำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ำ รวมถึง
วสัดุและอุปกรณป้์องกนัไฟลำมจำกผูผ้ลิตสินคำ้ชั้นน ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดสรุปดงัน้ี  

 
 

ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ ประเภทผลิตภณัฑ์ บริษทัคู่คา้ อายุสญัญา เง่ือนไขท่ีส  าคัญ

phelps dodge* สายไฟฟ้า บริษัท เฟลป้ส์ ดอดจ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด

จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

วสัดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง - ไมม่ขีอ้ก าหนด
วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ
ป้องกันไฟลาม

บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

Bticino อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัท บิทีชโีน (ประเทศไทย) จ ากัด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562และสามารถต่ออายุได ้1 ปี
อยา่งต่อเน่ือง โดยอตัโนมติั เวน้แต่
ไดม้กีารแจง้ล่วงหน้า 3 เดือน

- ก าหนดใหบ้ริษัทจ าหน่ายสินคา้ได้
เฉพาะภายในประเทศไทย
–- บริษัทไมส่ามารถน าสินคา้อ่ืนมา
จ าหน่ายแข่งกับสินคา้บิทีชโิน

TTM หมอ้แปลงไฟฟ้า บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟค เจอร่ิง จ ากัด ส้ินสุดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

TGG ท่อโพลีเอทิลีน บริษัท ไทยกา้วไกลกรุป๊ จ ากัด จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

Arrow ท่อเหล็กรอ้ยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ขอ้ต่อ บริษัท เจ. เอส. ว ีฮารด์แวร ์จ ากัด
(ปัจจุบนั เปล่ียนชือ่เป็น บมจ. แอรโ์รว ์ซินดิ
เคท)

จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

3M**
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หมำยเหตุ : รำยละเอียดโดยสรุปของผูผ้ลิตภณัฑต์รำสินคำ้หลกัมีดงัน้ี 

* phelps dodge ผลิตและจ ำหน่ำยโดยบริษัท เฟลป้ส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและเคเบิ้ ลเป็น
หลกัซ่ึงใชอ้ย่ำงกวำ้งขวำงในธุรกิจไฟฟ้ำ โทรคมนำคม และอุตสำหกรรม โดยมีโรงงำนในประเทศไทย 

** 3M เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกำและมีส ำนักงำนและโรงงำนตั้งอยู่กว่ำ 65 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงด ำเนินกำรผลิตและ 
จ ำหน่ำยสินคำ้กว่ำ 55,000 ชนิด โดยบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด มีผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยกว่ำ 5,000 ชนิดรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำมและผลิตภณัฑไ์ฟฟ้ำอื่น ๆ ของตรำสินคำ้ 3M 

 

2.การใหบ้รกิารติดตัง้ 

เน่ืองดว้ยงำนออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟลำมและระบบโทรคมนำคมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอำศัยบุคลำกร 

ท่ีมีควำมรูด้ำ้นวิศวกรรม และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น บริษัทจึงไดม้ีกำรจดัหำทีมงำนวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปีส ำหรับงำนออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนำคม และมีประสบกำรณ์กว่ำ 22 ปีส ำหรับงำน
ออกแบบและติดตั้งงำนระบบไฟลำม ซ่ึงขัน้ตอนกำรใหบ้ริกำรติดตั้งมีดงัน้ี 

 ธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งเสำโทรคมนำคม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตั้งเสำโทรคมนำคมเร่ิมตั้งแต่บริษัทไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  หรือจำก
ผูร้ับเหมำท่ีรบังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำย ซ่ึงลักษณะและคุณสมบติัของเสำโทรคมนำคมของผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

แต่ละรำยจะมีควำมแตกต่ำงกนั และขึ้ นอยู่กบัสภำพภูมิศำสตร์ของสถำนท่ีตั้งเป็นองคป์ระกอบดว้ยเช่นกนั โดยทีมงำน
วิศวกรของบริษัท จะด ำเนินกำรศึกษำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ส ำรวจพื้ นท่ีโครงกำร และวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องกำร
ก่อสรำ้งโครงกำรในพื้ นท่ี (Network Feasibility) หลงัจำกน้ัน บริษัทจะด ำเนินกำรออกแบบระบบ และใหค้ ำแนะน ำเก่ียวกบั
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร รวมถึงใหบ้ริกำรจัดหำวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับสภำพโครงกำร  เช่น เสำเข็ม คอนกรีต  
โครงเสำเหล็กและอุปกรณส่ื์อสำร เป็นตน้ เพื่อใหส้ำมำรถเช่ือมโยงเครือขำ่ยสญัญำณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
จำกน้ันบริษัทจะด ำเนินกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำช่วงเป็นผูด้ ำเนินกำรปรบัปรุงพื้ นท่ีก่อสรำ้ง วำงเสำเขม็ ประกอบเสำโครงเหล็ก 
และติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสำร เป็นตน้ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะท ำหน้ำท่ีควบคุมงำนกำรก่อสรำ้งหน้ำงำนรวมทั้งกำร
เช่ือมต่อสัญญำณและทดสอบคุณภำพงำนใหเ้ป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้เพื่อใหส้ำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเฉล่ีย ต่อพื้ นท่ีก่อสรำ้งประมำณ 45 – 60 วัน นอกจำกน้ัน 

บริษัทยงัไดใ้หบ้ริกำรหลงักำรขำยโดยกำรรบัประกนัคุณภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมพึงพอใจ 
และควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้ในเร่ืองคุณภำพงำน ซ่ึงท่ีผ่ำนมำบริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำรจำกบริษัท
อย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกเทคโนโลยีดำ้นโทรคมนำคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และกำร
เส่ือมสภำพของโครงเหล็กตำมอำยุกำรใชง้ำน บริษัทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจติดตั้งเสำโทรคมนำคมท่ีเพิ่มขึ้ นและ/หรือ
ทดแทนเสำโทรคมนำคมเดิมใหม้ีขนำดใหญ่กว่ำเดิม อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรสัง่ซ้ือโครงเหล็กและอุปกรณ์
ล่วงหน้ำ เน่ืองจำกลักษณะ ของแต่ละโครงกำรมีกำรก ำหนดลักษณะและขอ้ก ำหนดและ/หรือคุณสมบัติของสินคำ้  

ท่ีแตกต่ำงกนัไป ดังน้ัน บริษัทจะสัง่ซ้ือสินคำ้เมื่อเร่ิมด ำเนินโครงกำรโดยอำ้งอิงรำคำท่ีบริษัทไดต้กลงไวก้บับริษัทคู่คำ้ 

ก่อนกำรเขำ้ประมลูงำนในแต่ละครั้ง  
 ธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 

ส ำหรับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม บริษัทจะด ำเนินกำรเขำ้ส ำรวจพื้ นท่ีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรติดตั้ง  

ระบบป้องกนัไฟลำม พรอ้มทั้งประเมินประเภทของวสัดุและอุปกรณป้์องกนัไฟลำมท่ีเหมำะสมเพื่อใหลู้กคำ้พิจำรณำอนุมติั
และภำยหลังจำกบริษัทได้รับควำมเห็นชอบจำกลูกค้ำแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรติดตั้ งระบบป้องกันไฟลำม  

ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ ประเภทผลิตภณัฑ์ บริษทัคู่คา้ อายุสญัญา เง่ือนไขท่ีส  าคัญ

BELDEN สายน าสัญญาณ บริษัท เบลเด็น เอเชยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1 ปี ส้ินสุด 31 มนีาคม 65 –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

สายน าสัญญาณ CommScope Connectivity (Thailand) 

Limited.

จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

อุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกับเครือข่ายไรส้าย CommScope Connectivity (Thailand) 

Limited.

จนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลง –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

Lucy Ring main switchgear Lucy Electric (Thailand) Limited. 1 ปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 65 –- ไมม่ขีอ้ก าหนด

COMMSCOPE
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โดยว่ำจำ้งผูร้ับเหมำช่วงเป็นผูด้ ำเนินกำร และมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผูค้วบคุมดูแลทั้งในเร่ืองคุณภำพในกำรใชง้ำน 

ของระบบป้องกันไฟลำมท่ีติดตั้ง และกำรส่งมอบงำนตรงตำมก ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกแบบและติดตั้ง  

จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมสวยงำมของพื้ นท่ีของอำคำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ  

โดยระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำมมีระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนัขึ้ นอยู่กบัพื้ นท่ีกำรติดตั้งและระยะเวลำงำน
ก่อสรำ้งอำคำรท่ีบริษัทใหบ้ริกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 

 

 3.นโยบายวตัถดิุบและสินคา้คงคลัง 

บริษัทมีนโยบำยจดัเก็บสินคำ้คงคลงัส ำหรบัจ ำหน่ำยประมำณ 30 - 45 วนั ทั้งน้ี นโยบำยดงักล่ำวไดค้ ำนึงถึงควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้ทั้งในดำ้นรำคำลดลงและ/หรือรำคำเพิ่มขึ้ นโดยเฉพำะรำคำสำยไฟฟ้ำท่ีไดร้บัผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของรำคำทองแดง ต้นทุนในกำรจัดเก็บ ควำมเส่ียงจำกควำมล้ำสมัยของสินคำ้  กำรเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลย ีปริมำณและระยะเวลำกำรส่งสินคำ้ของผูจ้ ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจดัส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ตำมก ำหนดเวลำ 
รวมทั้งควำมตอ้งกำรเพิ่มขึ้ นหรือลดลดตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ี ในกำรบริหำรสินคำ้คงคลงั 
บริษัทไดม้ีกำรจดัสรำ้งคลงัสินคำ้ 2 แห่ง โดย คลงัสินคำ้ท่ี 1 ตั้งอยูใ่นอ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และคลงัสินคำ้ท่ี 2 

ตั้งอยู่ในอ ำเภอ เมืองศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี กำรท่ีบริษัทสำมำรถส ำรองสินคำ้ในคลังสินคำ้ของบริษัทเอง ท ำใหบ้ริษัท
สำมำรถส่งมอบสินคำ้ใหก้ับลูกคำ้ในทันที และใหบ้ริกำรลูกคำ้ได้อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับนโยบำยจัดเก็บโครงเหล็ก  

และอุปกรณ์ของโครงกำรโทรคมนำคม บริษัทไม่มีนโยบำยจัดเก็บสินคำ้ดังกล่ำว เน่ืองจำกลักษณะและขอ้ก ำ หนด 

ท่ีแตกต่ำงกนัของแต่ละโครงกำรดงัน้ันบริษัทจะสัง่ซ้ือสินคำ้เมื่อเร่ิมด ำเนินโครงกำรแทน   
 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

- รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4- 

(5) งานที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงำนติดตั้งโทรคมนำคม และงำนติดตั้งอื่น 

คิดเป็นมลูค่ำรวมกนัประมำณ 571 ลำ้นบำท 

 

(6) ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 ในกำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจดำ้นตวัแทนจ ำหน่ำย ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งบริษัทยอ่ย
ของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งบริษัทไดป้ฏิบัติตำมขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด ซ่ึงท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่เคยไดร้ับกำรตักเตือนหรือเสียค่ำปรับ 

ในเร่ืองดงักล่ำว 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุน้กลุ่มบรษิทั 

(1.3.1) โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ  ากดั 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั เดิมช่ือ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบ้ิล แอนด์ แอคเซสซอร่ีส ์จ ำกดั ไดก่้อตั้งขึ้ น  

เมื่อวนัท่ี   6 พฤศจิกำยน 2540 โดยมีวตัถุประสงคแ์รกเร่ิมเพื่อด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ 
และอุปกรณอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งระบบงำนไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตชั้นน ำระดบัสำกล อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบ้ิล ไดโ้อน
ธุรกิจดำ้นกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆไปรวมกบับริษัท ในปี 2555 

บริษัทมีนโยบำยให ้ซี.เอส.เอส.เคเบ้ิลประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนรำชกำร และเป็นตวัแทนในกำรประสำนงำน
ซ้ือขำยสินคำ้ต่ำง ๆ โดยในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จะใชบุ้คลำกรของบริษัทเป็นหลกั  

ปัจจุบนั บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบ้ิล แอนด์ แอคเซสซอร่ีส ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.
เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั ต่อกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 24 ตุลำคม 2557 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 329 ม.3 ต.บำ้นใหม่ 
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเดียวกับส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้จ ำนวน 

150 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ ยงัมีสำขำจ ำนวน 1 สำขำ ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 7 ต ำบลบำงพระ  
อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  

 

บริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ก่อตั้ งเมื่อวันท่ี 13 กรกฎำคม 2549 

โดยประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตั้งเสำสญัญำณและอุปกรณโ์ทรคมนำคม ใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำเครือขำ่ยระบบโทรคมนำคม
แบบ Turnkey โดยกลุ่มลูกคำ้หลกัไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร์ เซอรว์ิส จ ำกดั 
(มหำชน) (AIS), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (TRUE), บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกัด 
(มหำชน) (DTAC), องคก์ำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) เป็นตน้ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้จ ำนวน 
10 ล้ำนบำท โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี เลขท่ี 10 ซ.นำคนิวำส 47 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

       บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่  
99.99% 

บจก. นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคช่ันส ์
(ประเทศไทย)  

70% 

บจก.น า้ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร ์
39% 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
25% ของทุนทีเ่รียกช าระ 
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บริษทั น ้าซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ  ากดั 

 บริษัท น ้ ำซ้อ ไฮโดร เพำเวอร์ จ ำกัด เป็นบริษัทนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งและจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำย 

ของสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว เมื่อวนัท่ี 25 สิงหำคม ค.ศ. 2014 มีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำ โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี บ้ำนน ้ ำงอม เมืองเวียงทอง แขวงบอลิค ำไซ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) เป็นบริษัทนิติบุคคลท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนภำยใต้

กฎหมำยประเทศเวียดนำม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ท่ีจงัหวดัฟูเยี้ ยน สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวตัต ์ 
 

(1.3.2) ผูถื้อหุน้ 

 รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด วนัท่ี 15 มีนำคม 2565 

 
 

ล าดบั จ  านวนหุน้ คิดเป็น %
1 ครอบครวักงัสวิวฒัน์

1.1 นาย สมพงษ์ กงัสววิฒัน์ 208,148,836              17.70

1.2 นาง วนัดี กงัสววิฒัน์ 578                            0.00

1.3 นาย สุกิจ กงัสววิฒัน์ 98                              0.00

208,149,512            17.70

2 นาย โอภาส ติยวฒันาโรจน์ 58,339,711                4.96

3 ครอบครวัเมฆมณี
3.1 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756                2.56

3.2 นาง วารี เมฆมณี 10,000,000                0.85

3.3 นาย ณัฐภัทร เมฆมณี 10,000,000                0.85

50,058,756              4.26

4 บริษัท 26,179,114                2.23

5 ครอบครวัเศวตวรรณรตัน์
5.1 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ 21,813,596                1.85

5.2 น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 3,341,688                  0.28

25,155,284              2.13

6 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880                1.71

7 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล 17,062,240                1.45

8 นาย วรีะศกัด์ิ สกาวรัตนากุล 17,000,000                1.45

9 นาย สกล สัณหฉวี 15,968,628                1.36

10 13,513,500                1.15

451,503,625            38.40

724,235,464            61.60

1,175,739,089         100.00

ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

ช่ือ - นามสกลุ

รวม 10 อนัดบัแรก
ผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 588,036,884.50 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
1,176,073,769 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว ้0.50 บำท โดยมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 587,869,544.50 บำท แบ่งเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 1,175,739,089 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว ้0.50 บำท หุน้บุริมสิทธิ –ไม่มี – 

 

1.5 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น  
- ไม่มี – 

 

1.6 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัภำษีเงินได้
นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ  ตำมท่ีบริษัทก ำหนด 
ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึ้ นอยู่กับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  

ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทเห็นสมควร 

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั และบริษัท นีออนเวิรค์ส ์คอมมูนิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษัทย่อย”) 
มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ 
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมท่ีบริษัทย่อยก ำหนด  

ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงขึ้ นอยู่กับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม   อื่น ๆ  ในอนำคต ตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

ทั้งน้ี ในระหว่ำงปี 2562 ถึงปี 2564 บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

 

ปี 
งบการเงินเฉพาะ 

2562 2563 2564 

ก ำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท) 0.03 0.06 0.19 

เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.03 0.06 0.13 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 
(%) 101% 98% 69% 

  หมำยเหตุ  : ปี 2564 บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้
ละ 0.03 บำท และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 1/2565 คณะกรรมกำรมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
อนุมติักำรจ่ำยปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2564 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท รวมเป็นกำรจ่ำยปันผลปี 2564 ใน
อตัรำหุน้ละ 0.13 บำท อย่ำงไรก็ดีกำรจ่ำยปันผลดังกล่ำวจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษำยน 
2565 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจท่ีอาจท าให้ 
ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้ดงัน้ันจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร โดยครอบคลุมการระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การก าหนดแผน  

การบริหารความเส่ียง ตลอดจนการติดตามและจดัการความเส่ียงส าคญัในภาพรวม เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าสามารถบริหาร
ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญัซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 

1. ความเส่ียงดา้นธุรกิจบริษัท 

2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 

3. ความเส่ียงดา้นอืน่ ๆ 

 

1) ความเสี่ยงดา้นธุรกิจของบริษทั 

ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ ธุรกิจซ้ือมาและจ าหน่ายไปหรือการเป็นตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจ 

การใหบ้ริการ ออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตั้งเสาโทรคมนาคม ระบบป้องกนัไฟลามและอื่น ๆ ดงัน้ัน ในการวิเคราะห์
ความเส่ียงจะแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็นความเส่ียงใน 2 ธุรกิจขา้งตน้ ดงัน้ี 

1.1 ธุรกิจซ้ือมาและจ  าหน่ายไป 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองแดง  
เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ าหน่ายสายไฟฟ้า โดยสายไฟฟ้ามีตน้ทุนหลัก คือ ทองแดง ดังน้ันความ 

ผนัผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบโดยตรง ต่อราคาซื้ อและจ าหน่ายสายไฟฟ้าของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อเน่ืองไป
ถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปรบัราคาจ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน  

ท่ีเพิ่มขึ้ นหรือบริหารสินคา้คงคลงัใหม้ีปริมาณท่ีเหมาะสม  
อย่างไรก็ดีบริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษัทมีกลยุทธใ์นการบริหารราคาจ าหน่าย

สินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปตามราคาทองแดง ซ่ึงหากมีการบริหารจัดการท่ีดี  

ความผันผวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท จึงไดว้างแนวทางในการ
ปฏบิติัเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองแดงในอนาคตดงัน้ี 

1. การก าหนดใหม้ีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาทองแดงเป็นประจ า เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา 
ในการบริหารปริมาณสินคา้คงคลงัของสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม เน่ืองจากโดยทัว่ไปเมื่อราคา
ทองแดงมีความผันผวน จะใชร้ะยะเวลาหน่ึงประมาณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบ 

ต่อราคาจ าหน่ายและตน้ทุนของสายไฟฟ้า 
2. การทบทวนและติดตามปริมาณสินคา้คงคลังอย่างใกลชิ้ด เพื่อการวางแผน ควบคุม ในการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั เพื่อลดผลกระทบต่อราคาตน้ทุนส้ินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลง 
3. การเพิ่มประสิทธิผลในการจดัส่งสินคา้ โดยการมุ่งเน้นเร่ืองการลดเวลาการจดัส่งสินคา้  
4. การก าหนดนโยบายใหม้ีการส่งสินคา้โดยตรงไปยังลูกคา้ส าหรับกรณีท่ีเป็นสินคา้ท่ีใช้ในงานโครงการ 

(Matching Order)  
5. การบริหารจัดการราคาอย่างมีประสิทธิผล โดยลักษณะการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นการซ้ือมา  

จ าหน่ายไป ซ่ึงการก าหนดราคาจะใชว้ิธีบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซ่ึงหากราคาตน้ทุนสินคา้มีการ
เปล่ียนแปลงขึ้ นลง บริษัทก็สามารถปรบัก าไรส่วนท่ีบวกเพิ่มในราคาจ าหน่ายใหม้ีความเหมาะสม เพื่อยงัคง
ใหบ้ริษัทสามารถจ าหน่ายสินคา้หรือระบายสินคา้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ณ ขณะน้ัน  

ดงัน้ัน แมว้่าราคาทองแดงเป็นส่ิงท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้แต่มาตรการบริหารสินคา้คงคลงัและการก าหนด       
กลยุทธ์การตั้งราคาของบริษัทจะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดง 
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ไดใ้นระดบัหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี บริษัทจึงมีนโยบายจดัเก็บสินคา้คงคลงัเป็นประมาณ 30 – 45 วนั โดยบริษัทมีระยะเวลาขาย
สินคา้เฉล่ีย 30-45 วนั  ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกบันโยบายท่ีก าหนด 

 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่  
ในปี 2562-2564  บริษัทไดจ้ดัหาผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าประมาณรอ้ยละ 56,55 และ 55 ตามล าดับ ของมูลค่า

การซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป จากบริษัท เฟลป้ส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั (“เฟลป้ส์ ดอด์จ”) จากการท่ี 
เฟลป้ส์ ดอด์จ ไม่มีนโยบายท่ีจะท าสัญญาระยะยาวกับตัวแทนจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รายใด จึงท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียง 
จากการพึ่งพิงผู ้ผลิตรายดังกล่าว หากผู ้ผลิตรายดังกล่าวด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง และ/หรือ  

เลิกจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ไม่สามารถส่งมอบสินคา้ให้แก่บริษัทไดท้ันตามความตอ้งการใชข้องบริษัท 

และ/หรือ ปรับขึ้ นราคาสินคา้โดยไม่แจง้ล่วงหน้า และบริษัทไม่สามารถจดัหาแหล่งอื่นไดท้ันตามแผนการส่งมอบสินคา้  

ให้แก่ลูกค้าได้ จากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายและความน่าเช่ือถือของบริษัท ซ่ึงจะมีผลต่อ  

การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่ง มีนัยส าคญัได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดป้ระเมินว่าบริษัทจะไดร้ับผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าวไม่มากนัก เน่ืองจากผูผ้ลิตสินคา้  

รายดังกล่าวไม่มีนโยบายจ าหน่ายสินคา้โดยตรงดว้ยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาท่ีผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดี  

กบัผูผ้ลิตดงักล่าว โดยมีการจดัซ้ือผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2542 รวมถึงมีประวติัการสัง่ซ้ือ
และช าระค่าสินคา้ท่ีดีมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษัทไดร้ับความไวว้างใจจากผูผ้ลิตดังกล่าวในการสัง่ซ้ือผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า  

มาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัทยงัเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ท่ีสุดของเฟลป้ส ์ดอดจ์ นอกจากน้ีประเทศไทย
ยังมีผู ้ผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศและผู ้น าเขา้สายไฟฟ้ารายอื่นจากต่างประเทศท่ีสามารถผลิตสินค้าทดแทนได้ 
และประสงคท่ี์จะใหบ้ริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายหลกั ดงัน้ันบริษัทจึงเช่ือว่าจะไดร้บัผลกระทบจากความเส่ียงน้ีไม่มากนัก 

 

 ความเส่ียงจากการแขง่ขนัและคู่แขง่รายใหม่ 
เน่ืองดว้ยธุรกิจซ้ือมาและจ าหน่ายไปหรือการเป็นตวัแทนจ าหน่าย เป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญทางเทคนิค

หรือไม่มีความซบัซอ้นมากนัก จึงท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดไ้ม่ยากนัก จากปัจจยัดงักล่าวจึงท าให ้

ในอนาคต บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่และอาจมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได ้ 

อยา่งไรก็ดีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัประสบการณใ์นหลายๆดา้น เช่น การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูผ้ลิต
สินคา้ การมีสินคา้ท่ีหลากหลายทั้งประเภทและปริมาณเพื่อก่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความตอ้งการ  

ของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที มีความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ การสรา้งกลยุทธก์ารตลาดเพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม้ีจ านวนมาก
พอ รวมทั้งตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีสูงในการส ารองสินคา้เพื่อจ าหน่าย ดว้ยปัจจยัดงักล่าวจึงอาจส่งผลใหคู้่แข่งขนัรายใหม่
เขา้มาในธุรกิจน้ีไดไ้ม่ง่ายนัก ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษัทไดใ้ชก้ลยุทธด์า้นต่าง ๆในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินคา้
หลากหลายประเภท ครอบคลุมสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าทั้งหมดและยงัมีบริการติดตั้งส าหรับสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบไฟฟ้าบางชนิด ส่งผลใหบ้ริษัทเป็นบริษัทท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้แบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ 

มีสินคา้เพื่อจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีหลากหลายและครบถว้นในทุกหมวดหมู่ ท าใหลู้กคา้มีความ
สะดวกและง่ายในการสัง่ซ้ือและรบัมอบสินคา้ โดยบริษัทมีการจดัเก็บสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้ จ านวน 2 คลงัสินคา้ อีกทั้งขนาด
ของพื้ นท่ีคลังสินค้าท่ีใหญ่และท าเลท่ีตั้งของคลังสินค้าแต่ละแห่งอยู่ใกล้กับท่ีตั้งของลูกค้าและการคมนาคมสะดวก 

ท าใหบ้ริษัทสามารถจัดเก็บสินคา้ไดเ้พียงพอ  และสามารถกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึงในเวลาอันรวดเร็ว 
นอกจากน้ันผูป้ระกอบการรายอื่นท่ีท าธุรกิจซ้ือมาและจ าหน่ายไปเหมือนบริษัทส่วนใหญ่มีขนาดของเงินทุนและปริมาณ
จ าหน่ายท่ีน้อยกว่าบริษัทค่อนขา้งมาก บริษัทจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นปริมาณและประเภทสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีกล่าว
ขา้งตน้จะช่วยสรา้งความเช่ือถือในเร่ืองคุณภาพและบริการของบริษัทต่อลูกคา้อีกทางหน่ึง 
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1.2 ธุรกิจการใหบ้ริการ ออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตั้งเสาโทรคมนาคม 

 ความเส่ียงจากความไม่สม า่เสมอของดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการงานในลกัษณะโครงการ 
ธุรกิจการใหบ้ริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมของบริษัทเป็นการใหบ้ริการท่ีมีลักษณะเป็นงาน

โครงการระยะสั้น โดยไม่มีการท าสัญญาว่าจา้งท างานเป็นระยะยาวต่อเน่ือง ดังน้ันบริษัทอาจมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ออกแบบและติดตั้งท่ีไม่มีความสม า่เสมอหรือไม่มีความต่อเน่ืองได้ในอนาคต บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว 
แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระจากเจา้ของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรือผูใ้หบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุก ๆราย  รวมทั้งมีความสมัพนัธท่ี์ดีและมีประสบการณ์กบัการท างานกบัทั้งผูใ้หบ้ริการโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี
และผูร้ับเหมาหลักของผูใ้หบ้ริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จึงท าใหบ้ริษัทไดร้ับความไวว้างใจจากผูใ้หบ้ริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

ทุกราย และเป็นผลใหบ้ริษัทไดร้บังานจากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกรายอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง  
 นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบงาน
ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง วสัดุและอุปกรณป้์องกนัไฟลาม เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยท าใหบ้ริษัทมี
รายไดท่ี้สม า่เสมอจากการจ าหน่ายสินคา้ดังกล่าว และลดผลกระทบของความเส่ียงในดา้นความไม่สม า่เสมอของรายได ้

ในส่วนของงานการบริการออกแบบ จดัหาและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตไดใ้นระดบัหน่ึง 
 

 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการล่าชา้กว่าเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา 
ในการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตั้งระบบป้องกนัไฟลาม ระบบงานโทรคมนาคม

และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นการใหบ้ริการในลกัษณะโครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 
1 ปี และบางกรณีมีการก าหนดค่าเสียหายจากความล่าช้าของงาน ดังน้ัน หากการด าเนินโครงการมีความล่าช้า  

จากก าหนดการ อาจส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทุนในการด าเนินโครงการสูงขึ้ น รวมทั้งมีความเส่ียงท่ีอาจจะถูกเรียกค่าเสียหาย 

จากความล่าชา้ของการส่งมอบงานได ้

ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากความล่าชา้ในการส่งมอบงาน บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการ
ด าเนินงานล่วงหน้าโดยจะประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆเช่น ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) ผูร้บัเหมาช่วง วิศวกรคุมงาน
ของเจา้ของโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษัทยงัไดม้ีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบ  

การส่งมอบสินคา้ หรือการก่อสรา้งติดตั้งงานระบบอย่างสม า่เสมอ รวมทั้งมีการจดัสรรทีมงานใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน  

ท่ีไดร้ับมอบหมาย เพื่อใหส้ามารถดูแลและตรวจสอบความคืบหน้าตลอดจนคุณภาพของงานอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงการด าเนิน  

การดังกล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทรบัทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขไดท้ันท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรือ
สินคา้ไดต้รงตามคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี ท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าชา้  

จนท าใหต้อ้งถูกเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูว้่าจา้งแต่อยา่งใด 
 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพาวิศวกร 
บริษัทด าเนินธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม ซ่ึงในการรบังานและการ

ด าเนินงานแต่ละโครงการใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
และความรูค้วามสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานวิศวกรซ่ึงเป็นผูท้ าหน้าท่ีตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริหาร
โครงการจนเสร็จส้ิน ซ่ึงมีผลต่อการบริหารงานตน้ทุนโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ และความครบถว้นตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ดังน้ันหากบริษัทสูญเสียทีมวิศวกรเหล่าน้ีไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการ
บริหารจดัการงานโครงการได ้

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากร ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบาย 

ในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวดงัน้ี 

(1) ก าหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

(2) จดัใหม้ีสวสัดิการและมาตรการจงูใจพนักงานใหม้ีความผูกพนักบัองคก์รในระยะยาว 
(3) จดัอบรมสมัมนาแก่พนักงานและบุคลากรอย่างสม า่เสมอ เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นเทคนิค 

มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ 

(4) กระจายอ านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 
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ดว้ยนโยบายดงักล่าวจึงท าใหบ้ริษัทมีวิศวกรหลัก ท่ีมีความรูค้วามสามารถ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ส าหรบั
งานออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซ่ึงยงัคงท างานร่วมกบับริษัท เป็นเวลามากกว่า22ปี อยา่งไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 
22 ปี ท่ีผ่านมา มีวิศวกรหลกัลาออกเพียง 1 ท่านเท่าน้ัน จากวิศวกรทั้งหมดของบริษัทจ านวน 35 คน 

 

2)  ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

 บริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ โดยหากพิจารณาจากลูกหน้ีการคา้จะพบว่า 
เป็นลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินคา้เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นลักษณะโดยปกติของธุรกิจซ้ือและจ าหน่ายสินคา้  

หรือตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ ซ่ึงหากมูลค่าของการจ าหน่ายหรือรายไดจ้ากการขายเติบโตมากขึ้ น 

ก็จะส่งผลใหม้ลูค่าของลูกหน้ีการคา้เติบโตตามไปดว้ย  
ดงัน้ัน การควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม า่เสมอ การติดตามการช าระหน้ี และการเร่งรดัเก็บหน้ี จึงเป็น

ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายการจ าหน่ายสินคา้และการพิจารณาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ 

แต่ละรายท่ีรดักุม โดยบริษัทพิจารณาล าดบัชั้นการใหสิ้นเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะหง์บการเงินของลูกคา้ยอ้นหลงั
และวิเคราะหท์ั้งดา้นการเงิน ความมัน่คง และการเติบโตดา้นธุรกิจของลูกคา้ และมีนโยบายทบทวนวงเงินการใหสิ้นเช่ือ
อย่างสม า่เสมอ อีกทั้ง บริษัทยงัมีนโยบายติดตามคุณภาพของลูกหน้ีการคา้อย่างสม า่เสมอ บริษัทยงัมีมาตรการป้องกนั
ความเส่ียงดังกล่าว โดยจดัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงบริษัทจะไดร้ับความคุม้ครองการ
รบัประกนัช าระหน้ีของลูกหน้ีของบริษัทดว้ยทุนประกนัจ านวน 2,500 ลา้นบาท ในกรณีท่ีลูกหน้ีของบริษัทไม่สามารถช าระ
หน้ีการคา้ใหก้บับริษัทได ้บริษัทประกนัตกลงจะรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทตามท่ีเกิดขึ้ นจริงตามวงเงินท่ี
บริษัทประกันก าหนดใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษัทแต่ละรายโดยเป็นจ านวนรวมกัน ไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งน้ี มูลค่าการ
รบัประกนัช าระหน้ีดงักล่าวมีความเพียงพอในการลดความเส่ียงในส่วนน้ี เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทมีหน้ีสูญและ/หรือหน้ีท่ี
ตอ้งตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญอยู่ในระดบัต า่ ซ่ึงมีจ านวนรวมเพียงประมาณ 133 ลา้นบาท โดยบริษัทมีความเห็นว่า 
นโยบายจดัซ้ือกรมธรรมด์งักล่าวเป็นประโยชน์และช่วยลดความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ใหแ้ก่บริษัท 
ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาการจดัซ้ือกรมธรรมด์งักล่าวตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงิน 
โดยหน้ีสินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย Thai Overnight Repurchase Rate(THOR) ดังน้ัน หากอตัรา
ดอกเบ้ียดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นจะส่งผลใหบ้ริษัทมีภาระดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้ นตามแนวโน้มของอตัราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มขึ้ น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
ใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกบัลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไดร้ับวงเงินหลายประเภทจากสถาบัน
การเงินหลายแห่ง ซ่ึงบริษัทสามารถเลือกใช้วงเงินและเทอมการช าระเงินท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะน้ัน  ๆ 
นอกจากน้ันการท่ีบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นครั้งน้ี บริษัทมีวตัถุประสงคจ์ะน าเงินทุนท่ีไดร้บัจากการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนบางส่วนมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบ้ียจ่ายของ
บริษัทในอนาคตไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

 ความเส่ียงดา้นเงินทุนหมุนเวียน 

ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ และการใหบ้ริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม 
บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ส าหรับการสัง่ซ้ือสินคา้และจัดเก็บสินคา้เพื่อ ขาย ซ่ึงจะต้องมีความ
หลากหลายและเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งใชใ้นขั้นตอนการเตรียมงานโครงการ และการจดัซ้ือจดัจา้ง 
เพื่อการด าเนินงานในโครงการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นขั้นตอนก่อนท่ีจะไดร้ับช าระเงินจากผูว้่าจา้งตามสัญญา  

ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษัทใชแ้หล่งเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลกั เพื่อด าเนินธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้
มีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2562-2564 ดงัน้ี ปี 2562 ประมาณ 1.37 เท่าและ 0.08 
เท่า และในปี 2563 ประมาณ 1.53 เท่า และ 1.15 เท่า และปี 2564 ประมาณ 1.63 เท่า และ 1.18 เท่าตามล าดบั 
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 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนส่งผลกระทบต่อบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีการน าเขา้สินคา้รวมถึง
วตัถุดิบจากต่างประเทศ จึงเกิดความเส่ียงในการประมาณการอตัราแลกเปล่ียนในการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีคาดเดา
ไดย้าก บริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้และผลการด าเนินงานของบริษัท 
ด้วยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซ่ึงเป็นการตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศกบัธนาคาร ณ วนัท่ีก าหนดในสญัญา ดว้ยอตัราและเปล่ียนท่ีตกลงกนัไว ้ทั้งน้ีมาตรการป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและตดัสินใจใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ์เพื่อให้
สามารถบริหารจดัการรายไดแ้ละตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3)  ความเสี่ยงอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
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3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 

 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจ 

ดำ้นควำมยัง่ยืนตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มำ  ภำยใตน้โยบำยหลกัดำ้นควำมยัง่ยนื  “มุ่งมัน่กา้วสู่การเป็นองคก์รแบบอยา่งท่ีดี
ดา้นบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสรา้งการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน” 

อนัมีเป้ำหมำยหลกัใหด้ ำเนินกำรครอบคลุมทุกมิติส ำคญัอนัไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม บนพื้ นฐำน
ควำมแข็งแกร่งของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและเทียบเคียงตำมกรอบมำตรฐำนสำกล นอกจำกน้ันองค์กรยงัไดก้ ำหนด  

หลักยุทธศำสตรร์วมไปถึงแนวปฏิบัติในกำรพฒันำศักยภำพใหม้ีควำมสอดคลอ้งตำมนโยบำยกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยืน 

ของประเทศไทยรวมถึงทิศทำงกำรพฒันำของประชำคมโลก เพื่อสะทอ้นควำมส ำเร็จขององคก์รอยำ่งแทจ้ริง 
 

นโยบายส าคญัตา่ง ๆ มุ่งสูก่ารเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินงำนภำยใตยุ้ทธศำสตรห์ลัก “กำรสรำ้ง
ศักยภำพในกำรแข่งขัน และสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่ผู ้มีส่วนได้เสีย” ท่ีมุ่งเน้นกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงสมดุลและยัง่ยืนด้วย 

กำรก ำหนดควำมสำมำรถท่ีส ำคญัไว ้คือ 

 กำรขยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศเพื่อกำรเติบโตและสรำ้งโอกำสในกำรลงทุน 

 กำรจดัหำสินคำ้ใหม้ีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่ม 

 กำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มอุตสำหกรรมทั้งภำครฐัและเอกชน 

 กำรรกัษำคุณภำพกำรขำยและกำรบริกำรแก่ลูกคำ้เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุด 

 กำรพฒันำบุคลำกรเพื่อใหก้ำ้วทนัทุกกำรเปล่ียนแปลง 
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การพฒันาความตอ่เน่ืองของการด าเนินธุรกิจมุ่งสูค่วามยัง่ยนื 

 ปี 2556 เปิดเผยขอ้มลูตำมประเด็นส ำคญั 8 หวัขอ้ ภำยใตห้ลกักำรควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 ปี 2557 จดัท ำนโยบำยเก่ียวกบัประเด็นส ำคญั 8 หวัขอ้ ภำยใตห้ลกักำรควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 ปี 2558 จดัท ำกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นกลไกมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล 

 ปี 2559 ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ ์ทบทวนผลลพัธใ์หเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีวดัผลได ้

 ปี 2560 เช่ือมโยงกำรบริหำรจดักำรเขำ้สู่กรอบมำตรฐำนตวัช้ีวดั Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs 

 ปี 2561 ยกระดบักำรบริหำรจดักำรเขำ้สู่กรอบมำตรฐำนตวัช้ีวดั GRI Standard /SDGs และปรบักลยุทธด์ ำเนินงำน 

 ปี 2562 ยดึแกนกลยุทธ ์4G เป็นหลกักำรพื้ นฐำนก ำหนดสรำ้งแนวปฏบิติัท่ีดี เช่ือมโยงเขำ้สู่มติิแห่งควำมยัง่ยนื ESG 

 ปี 2563 ก ำหนดกลยุทธย์อ่ยในแต่ละมิติแห่งควำมยัง่ยนื ESG เช่ือมโยงไปสู่ผูม้ส่ีวนไดเ้สียอยำ่งเป็นรูปธรรม 

 ปี 2564 จดัท ำแผนในกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธย์อ่ยน ำไปสู่ภำคปฏบิติัอยำ่งเป็นรูปธรรม 

 

ก าหนดกลยทุธย์อ่ยในแตล่ะมิติแห่งความยัง่ยนื 
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การพฒันาอยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานศกัยภาพ 4G 

Good Governance มุ่งสู่กำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ยดึมัน่ปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ดว้ยหลกัธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ  
Great Value กำรสรำ้งคุณค่ำไปสู่มลูค่ำ ดว้ยกำรแสวงหำโอกำสเติบโตและพฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ
อยำ่งต่อเน่ือง  
Grow Together กำรเติบโตไปดว้ยกนัอยำ่งยัง่ยนื ดว้ยกำรรกัษำและเพิ่มพนูขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั เร่งพฒันำควำม
เป็นมืออำชีพใหท้นัยุคสมยั  
Green Environment มุ่งสรำ้งสรรคส์งัคมดีสู่สงัคมไทย สรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนักงำนและผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ลดกำรใชท้รพัยำกรท่ีไม่จ ำเป็นและส่งเสริมกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งรูคุ้ณคำ่และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

การก าหนดประเด็นดา้นความยัง่ยนืท่ีส  าคญั 

 บริษัท ไดท้ ำกำรรวบรวมประเด็นควำมยัง่ยืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัลักษณะกำรประกอบธุรกิจ โดยใชแ้นวทำง
สำกลของ GRI Standard ในกำรตรวจสอบบริบทควำมยัง่ยืนและแนวโน้มของโลกจำกองค์กรสหประชำชำติ (SDGs)  
รวมทั้งกรณีศึกษำในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อก่อใหเ้กิดขอ้มูลท่ีมีประโยชน์สูงสุด นอกจำกน้ัน คณะท ำงำนไดท้ ำกำร 

คดักรอง ทบทวน และกลัน่กรองขอ้มูลโดยทีมท่ีปรึกษำ น ำมำจดัล ำดับควำมส ำคญับนพื้ นฐำนกำรพิจำรณำถึงผลกระทบ  

ของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทควบคู่ไปกบัผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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ขอบเขตประเด็น 
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ห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจ  

 บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัต่อกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงหวัใจหลักของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสำหกรรมบริกำร ดังน้ันกำรดูแลทุกจุดควำมสัมพันธ์ของผูม้ีส่วนได้เสียท่ีส ำคัญท่ีเกิดขึ้ นตั้งแต่ตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ำ 

ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งคุณค่ำของกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ี  
ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวอยำ่งแทจ้ริง 
 บริษัทไดย้กระดบัควำมสมัพนัธใ์นห่วงโซ่อุปทำนจำกเดิมไปสู่กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนแบบยัง่ยนื โดยผ่ำน
กระบวนกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงภำยใตห้ลักกำรค ำนึงถึงควำมคำดหวงัและกำรตอบสนองควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ในทุกกลุ่มอยำ่งเหมำะสม ทั้งน้ีเพื่อลดทอนควำมเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบไปยงัห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทใหด้ ำเนินธุรกิจร่วมกนั
ไดใ้นระยะยำวและเติบโตไปดว้ยกนัอยำ่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯมุ่งเนน้องคป์ระกอบส าคญัในการจดัการห่วงโซ่คณุค่าธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การบริหารจัดการกิจกรรมหลัก ใหม้ีควำมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทท่ีไม่มีโรงงำนผลิตสินค้ำ  
บริษัทจึงมุ่งเน้นควำมส ำคญักบักระบวนกำรปฏิบัติท่ีเช่ือมไปสู่งำนดำ้นบริกำรใหค้รอบคลุมกลุ่มผูม้ีส่ วนได้เสีย
ทั้งหมด ดงัน้ี 

- กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ คือ กำรน ำเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอต่อกำรตดัสินใจใหค้รบถว้นช่องทำงกำร
ส่ือสำร และค ำนึงถึงกำรรบัฟังขอ้มลูยอ้นกลบัจำกผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำองคก์ร 

- กำรกระจำยสินคำ้และบริกำร คือ กำรน ำเทคโนโลยีเข ้ำมำประยุกต์ใชใ้หเ้หมำะสมกับระบบกำรจัดกำร
คลงัสินคำ้และระบบโลจิสติกสข์องบริษัท น ำไปสู่กำรสรำ้งควำมพึงพอใจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

2. กิจกรรมสนับสนุน ท่ีส่งผลต่อกำรเสริมสรำ้งระบบกำรจดักำรภำยในใหเ้ขม้แข็งไดแ้ก่ กำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยี  
กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล เพื่อใหก้ำรสนับสนุนทุกเป้ำหมำยของบริษัทบรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีก ำหนดไว ้โดยมี
ระบบกำรตรวจสอบภำยในและระบบควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเป็นเคร่ืองมือติดตำมและทบทวนเป็น
ประจ ำทุกปี 
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 บริษัทด ำเนินกำรวิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรเป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงอำจมีควำมเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงออ้มโดยมีเป้ำหมำยเพื่อใหเ้กิด  

กำรตอบสนองควำมคำดหวงัและควำมพึงพอใจสูงสุด อนัสะทอ้นภำพของควำมร่วมมือและกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกนัน ำไปสู่
กำรลดควำมเส่ียงและเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่ธุรกิจ ดงัน้ี 
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ดา้นเศรษฐกิจ  
มุ่งสูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง  

 ท่ำมกลำงเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน รวมไปถึงสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ย่อมเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท ำใหทุ้กบริษัท
ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีกำรปฏิบัติ และกลไกในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจ  เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ 
โดยบริษัทCSSยงัคงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรทบทวนและก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ และจดัท ำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อกัษรใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัในกำรสรำ้งผลลพัธต์ำมเป้ำหมำยใหเ้กิดควำมชัดเจนเป็นรูปธรรมไดร้วดเร็ว
และทนัต่อสถำนกำรณ ์อนัจะส่งผลต่อกำรเติบโตดำ้นเศรษฐกิจขององคก์รอยำ่งแทจ้ริง 
 

การก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

  บริษัทตระหนักถึงกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ต้องเร่ิมต้นจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ท่ีมีประสิทธิภำพ ดงัน้ัน จึงมีกำรตรวจสอบแนวปฏิบติัใหอ้ยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย(์ก.ล.ต.)และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)อย่ำงเคร่งครดัเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกน้ัน  

ตอ้งสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทตำมบทบำท 

และหน้ำท่ีของตนเองอีกดว้ย 

 บริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำนอกเหนือจำกกำรยึดมัน่ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคบัตำมมำตรฐำน  

แลว้กำรก ำกับดูแลถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดังน้ันคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีภำรกิจตอ้งทบทวน 

และตรวจสอบระเบียบปฏิบติัในกำรท ำงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมัน่และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มของบริษัทอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำว 
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โครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน โดยสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยไดจ้ดัท ำขึ้ นเพื่อสนับสนุนควำมตั้งใจ
จริงของบริษัทและสะท้อนผลลัพธ์แห่งควำมเช่ือมัน่ในเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีไปยังผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 ซ่ึงถือเป็นควำมทำ้ทำยและเป็นเป้ำหมำยของบริษัทCSSท่ีมุ่งยกระดบัใหดี้ขึ้ นมำอยำ่งต่อเน่ือง จึงไดก้ ำหนดใหม้ีกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน ทบทวนนโยบำยและควบคุมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบติัตำมหมวดส ำคญัอย่ำงใกลชิ้ด อนัไดแ้ก่ สิทธิผูถื้อหุน้ 
กำรปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู ้มีส่วนได้เสีย กำ รเปิดเผยข้อมูลควำมโปร่งใส  
และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมไปถึงประเด็นใหม่ในกรอบ Code of Conduct อีกดว้ย 

 ในปี 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ยงัคงเป็นประเด็นควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นอย่ำงหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ตลอดจนขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนยงัคงเป็นอุปสรรคในกำรบริหำรจดักำร ทั้งกำรแจง้เตือนขอ้มลูขำ่วสำรของภำครฐั 
รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีรัฐบำลได้มีกำรประกำศออกมำอย่ำงต่อเน่ือง  

ท ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัทตอ้งติดตำมผลกำรรำยงำนของกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกบัดูแลอย่ำงใกลชิ้ดจนกระทัง่เกิดผล
ลัพธ์เป็นท่ีน่ำยินดีคือ ในปี 2564 น้ี บริษัทฯ ยงัคงรักษำระดับผลกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ไวไ้ดใ้นระดับ 5 ดำว มีคะแนนเท่ำกบั 90 คะแนน หรือหมำยถึง ดีเลิศ จำกคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
เท่ำกบั 84 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจำกน้ัน บริษัทยงัไดร้บัผลกำรประเมินกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย ในระดับ 5 ดำว มีคะแนนเฉล่ียเต็ม 100 คะแนน หมำยถึงระดับดีเลิศ นับเป็นอีกหน่ึงรำงวัลท่ีสะท้อนภำพ 

ของควำมเช่ือมัน่จำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกำรประชุมดงักล่ำวถือเป็นเวทีแห่งกำรมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภำพ
ในกำรรำยงำนผลประกอบกำร กำรรบัขอ้เสนอแนะอย่ำงเป็นอิสระท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
และกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัต่ำง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
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หลกัจริยธรรมทางธุรกิจ  

 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำลภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีโดยยึดหลัก  

ควำมโปร่งใส ควำมเสมอภำค และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยกำรสรำ้งคุณค่ำของธุรกิจในระยะยำว  

ยดึมัน่ตำมหลกัจริยธรรมหรือจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจท่ีองคก์รก ำหนดไวเ้ป็นนโยบำย ดงัน้ี 

1. ด ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ พรอ้มทั้งมีกลไกในกำรควบคุม  

ใหเ้กิดกำรปฏบิติัและรำยงำนผลอยำ่งมีจริยธรรม 

2. ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำค 

และเท่ำเทียมกนั 

3. ด ำเนินธุรกิจโดยไม่พึงประสงคใ์หพ้นักงำนรบัเงินหรือส่ิงของท่ีมีค่ำจำกผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบัเครือฯทุกฝ่ำย 
ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  

4. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรไม่เก่ียวขอ้งกับกำรเมือง โดยวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่กระท ำกำรอนัเป็น 

กำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองหน่ึงพรรคกำรเมืองใดหรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ ำนำจทำงกำรเมือง 
5. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรหำผลประโยชน์ในทำงท่ีชอบและเปิดเผย โดยไม่ใหเ้งินหรือส่ิงของแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใด  

เพื่อชกัน ำใหก้ระท ำหรือละเวน้กระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยำ่งไม่ถูกตอ้ง 
6. ด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในส่ิงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจำกบริษัทฯ  

โดยยอมรบักำรตรวจสอบ และพรอ้มท่ีจะรบัผิดชอบในผลกำรตรวจสอบน้ัน ๆ ตำมขอ้เท็จจริง 
7. ด ำเนินธุรกิจโดยเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนในระดบัสำกล ท่ีสำมำรถน ำไปปรบัใชไ้ดใ้นทุกประเทศ ทุกวฒันธรรม

และทุกสถำนกำรณ ์โดยจะยดึหลกักำรเคำรพต่อแนวปฏบิติัสำกล 

 

 นอกจำกจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจแลว้ บริษัทยงัตระหนักถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจไป  

สู่ควำมยัง่ยืน จึงก ำหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยำบรรณคณะกรรมกำร จรรยำบรรณพนักงำน และจรรยำบรรณต่อ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียไวเ้พิ่มเติมอีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิติัอยำ่งมีประสิทธิผลอย่ำงแทจ้ริง บริษัทไดน้ ำ
จรรยำบรรณดังกล่ำวช้ีแจงไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกช่องทำงกำรส่ือสำร ด้วยควำมคำดหวงัใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรบัทรำบ 

และยดึถือปฏบิติัดว้ยควำมเขำ้ใจร่วมกนั และใหม้ีกำรเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทอีกดว้ย 

 บริษัทส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่มำอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยตระหนักดีว่ำควำมซ่ือสัตย์ 
เป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรพฒันำองคก์ร และมุ่งหวงัใหเ้กิดกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แข็งดำ้นกำรมีธรรมำภิบำลท่ีดี 
อันจะน ำไปสู่ควำมยัง่ยืนต่อไป ส ำหรับในปี 2564 แมว้่ำสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ยังคงแพร่ระบำดอยู่ก็ตำม 

แต่บริษัทฯ ยังคงยึดมัน่แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรต่อต้ำนทุจริตโดยบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรสอดแทรกในคู่มือ
จรรยำบรรณขององค์กรและของพนักงำน นอกจำกน้ีบริษัทยังได้รวบรวมค ำกล่ำวเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ของคณะผูบ้ริหำรระดบัสงูและจดัท ำเป็นหลกักำรส ำคญัไว ้5 ประเด็น อนัไดแ้ก่  ควำมตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่
ประโยชน์ส่วนตน  กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเร่ืองควำมโปร่งใส  ควำมซ่ือสัตย์ในกำรท ำงำน  กำรมีควำมละอำย  

ต่อกำรทุจริต  และกำรตระหนักในเร่ืองควำมพอเพียง ทั้งน้ีเพื่อน ำมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปีของบริษัท ตลอดจนน ำไปใชเ้ป็นเป้ำหมำยในกำรวำงแผนงำนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในบริษัทอีกดว้ย 
นับเป็นกลไกส ำคญัในกำรส่ือสำรเชิงป้องกนักำรเกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรปฏบิติังำนไดเ้ป็นอยำ่งดี  
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รางวลัดา้นความยัง่ยนื 

 จำกกำรท่ีบริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมอย่ำงยัง่ยืน และมีพฒันำกำรท่ีดีดำ้นกำรรำยงำนและเปิดเผย
ขอ้มลูตั้งแต่กำรเร่ิมเป็นสมำชิกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั และใน
วันท่ี 17 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไดร้ับมอบรำงวัลกิตติกรรมประกำศกำรเปิดเผยขอ้มูลควำมยัง่ยืนในระดับ 
“Sustainability Disclosure Acknowledgement” จำกสถำบันไทยพัฒน์ ในงำน “Sustainability Disclosure Award 2021” 
นับเป็นควำมภำคภูมิใจของบริษัทท่ีสำมำรถสะทอ้นควำมตั้งใจจริงในกำรท ำงำนออกมำอยำ่งเป็นรูปธรรมไดต้ำมเป้ำหมำยท่ี
วำงไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจดัการความเสี่ยง 

 บริษัทไดต้ระหนักถึงควำมทำ้ทำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงใหท้ันต่อสภำพเศรษฐกิจท่ีผันผวน โดยในปี 
2564 คณะท ำงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดด้ ำเนินกำรทบทวนนโยบำยและกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้ นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ทั้งน้ี บริษัทสำมำรถบริหำรงำนจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้ง 3 ดำ้น คือควำมเส่ียงดำ้นธุรกิจบริษัท ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน และควำมเส่ียงดำ้นอื่น ๆ ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูโดยละเอียดไวใ้นรำยงำนประจ ำปีเรียบรอ้ยแลว้  
 นอกจำกน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทไดม้ีกำรเช่ือมโยง
ขอ้มูลควำมเส่ียงไปยังแผนกำรตรวจสอบภำยในอีกดว้ย  โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยไวอ้ย่ำงเหมำะสมในทุกไตรมำส  

และตลอดกำรท ำงำนในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ ไดแ้สดงผลกำรรำยงำนเป็นท่ีน่ำพอใจว่ำกระบวนกำรปฏิบติังำนของพนักงำน
เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทเป็นอยำ่งดี ดงัน้ี  
 

ไตรมำสท่ี 1   กำรตรวจสอบระบบงำนจัดซ้ือ  ได้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีควำมเป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมำกยิ่งขึ้ น ปรับปรุงเกณฑก์ำรพิจำรณำคดัเลือกผูข้ำยหรือผู ้ใหบ้ริกำรโดยน ำปัจจัย
เก่ียวกบัผูข้ำยท่ีไดร้บัรองคุณภำพมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม หรือกำรส่งเสริมใหม้ีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุนกำรใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมำเป็นหน่ึงใน
เกณฑก์ำรคดัเลือก 

ไตรมำสท่ี 2   มีกำรตรวจสอบระบบงำนทรัพยำกรบุคคลและควำมปลอดภัย พบว่ำมีกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 

อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย 

ในสถำนประกอบกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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ไตรมำสท่ี 3  กำรตรวจสอบระบบงำนฝ่ำยขำยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์ลูกคำ้โดยกำรปรับเกณฑ์ 
กำรวดัผลดำ้นคุณภำพมำกขึ้ นเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรบริหำรจดักำรรำยไดใ้หเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของบริ ษัท รวมถึงกำรทบทวนกระบวนกำรขนส่งสินค้ำให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ ำย ท่ี เ กิดขึ้ น  

อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

ไตรมำสท่ี 4  กำรตรวจสอบระบบบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั กำรรบัและจ่ำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ ตลอดจนควบคุม
บริหำรจัดกำรสินค้ำท่ีมีอำยุนำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ันได้ตรวจสอบกำรประเมิน 

ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในตำมแนวทำงคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินตำมแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tredway Commission) อันประกอบด้วย สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง 

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล รวมไปถึงระบบติดตำมเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้

 

 จำกกำรตรวจสอบพบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอตำมแนวทำงคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ไดม้ีแผนกำรทบทวนขอ้มูลในระบบควบคุมอื่น ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
และเช่ือมโยงกบัสถำนกำรณโ์รคระบำดโควิด-19 เพื่อเตรียมพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในอนำคตอีกดว้ย 

 

การประเมินประสิทธิผลการบริหารองคก์ร 

 ด้วยบริษัทมีควำมมุ่งมัน่มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบท่ีดีขององค์กรท่ีมีประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ 

จึงได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดใหญ่และชุดย่อยตำมกรอบของส ำนักงำนกำรก ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ทั้งน้ี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวัดประสิทธิผลของกำรบริหำรงำน 

ใหบ้รรลุเป้ำหมำยขอบบริษัท ในปี 2564 สำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 กำรประเมินผลของกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่รวมไปถึงผูบ้ริหำรในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ ไดก้ ำหนดแนว
ทำงกำรประเมินผลงำนดว้ยรูปแบบกำรก ำหนดตัวช้ีวดัผลงำนใหม้ีควำมสอดคลอ้งกนัทั้งระบบ โดยกำรแบ่งหมวดหมู่กำร
ประเมินผลงำนออกเป็น 2 ส่วนส ำคญัดงัน้ี  

 ส่วนแรกคือกำรวดัผลงำนโดยอำ้งอิงหลกักำรทำงสำกลคือ กำรวดัผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balance Scorecard) 
ประกอบด้วย 4 ด้ำนส ำคัญ คือ ด้ำนกำรเงินอันได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ  

ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรียนรูแ้ละพฒันำ โดยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผูร้ับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

 ส่วนท่ีสองคือ กำรวดัผลงำนตวัช้ีวดัผลงำนดำ้นศกัยภำพของผูน้ ำ โดยอำ้งอิงหวัขอ้กำรประเมินตำมแนวทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประยุกตใ์ชใ้หเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักำรแนวทำงปฏบิติัขององคก์ร 
โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร  
 

 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนแลว้ บริษัท ฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรวำงแนวทำง 

กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนใหเ้กิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยกำรอำ้งอิงขอ้มูลจำกผลประกอบกำรทำงธุรกิจ  

ของบริษัท และกำรพิจำรณำเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำร
พิจำรณำสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอนัไดแ้ก่ กำรปรับอตัรำเงินเดือน โบนัสประจ ำปี รวมถึงสวสัดิกำรอื่น ๆ และสิทธิ
ประโยชน์ในระยะยำวไดแ้ก่ เงินสมทบส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้  
 ทั้ ง น้ี ผลสรุปของกำรประเมินกำรวัดผลงำนของกรรมกำรผู ้จัดก ำรใหญ่ น ำไปสู่กระบวนกำรพิจำรณำ 

โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูท้ ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำควำมเห็นชอบและน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป  
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มิตดิา้นสงัคม 

มุ่งสรา้งมูลค่ารว่มในสงัคมท่ียัง่ยนื 

 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดีใหเ้กิดขึ้ นในสังคมไทย กลำยเป็นสังคมท่ีปฏิบัติต่อกันดว้ยควำมเป็นธรรม 

เปิดโอกำสรับฟังควำมคิดเห็น ไม่ เ ลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้มี สุขภำพท่ีดีและพร้อมปฏิบัติหน้ำ ท่ี  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังน้ันกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรจึงต้อ งค ำนึงถึงแนวปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชน 

ท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล โดยมีจุดเร่ิมตน้จำกผูม้ีส่วนไดเ้สียส ำคญัอนัดบัตน้คือผูบ้ริหำรและพนักงำนภำยในองคก์ร และขยำย
ผลไปสู่กำรปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียภำยนอกตำมบริบทของบริษัท เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลลัพธ์ของผลงำน 

ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั น ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

การด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทตระหนักดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัอำจสรำ้งผลกระทบหรือมีส่วนเช่ือมโยงไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และอำจส่งผลต่อภำพลักษณ์ของบริษัท ดว้ยเหตุดังกล่ำวบริษัทจึงไดใ้หค้วำมส ำคัญน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงป้องกนั 

และวิธีกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรด ำเนินธุรกิจตำมห่วงโซ่คุณค่ำในบริบท
องคก์รรวมไปถึงกำรรำยงำนประเด็นส ำคญัท่ีค ำนึงถึงกระแสกำรเปล่ียนแปลงในระดับสำกล ซ่ึงกำรด ำเนินงำนเบ้ืองตน้ 

ไดแ้บ่งกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งส ำคญัตำมห่วงโซ่คุณค่ำพรอ้มแนวทำงปฏบิติัท่ีเหมำะสมไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปี 2564 ท่ี ผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนกับผู ้มี ส่วนได้เ สียทั้ งภำยในและภำยนอกบริษัท  

ถือว่ำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรได้ดีคือ บริษัทไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องว่ำมีกำรละเมิด  

สิทธิมนุษยชนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
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การบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล 

 

 ในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ยังคงเป็นควำมเส่ียงส ำคัญท่ีสังคม 

ตอ้งเพิ่มควำมระมดัระวงัอีกเป็นระยะเวลำหน่ึง ท ำใหก้ำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลของบริษัทยิ่งมีควำมทำ้ทำยมำกขึ้ น
ตำมไปดว้ย และเพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ จึงแบ่งกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกลยุทธ ์3 ดำ้น ดงัน้ี 

 

1. ดา้นบริหารทรพัยากรบุคคล HRM : Human Resource Management  

มุ่งเน้นกำรบริหำรค่ำตอบแทนและดูแลกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและใหโ้อกำสเท่ำเทียมกัน รวมถึงจดัหำ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมยุคสมยั 

 

- พนักงานและแรงงาน   ตลอดกำรด ำเนินงำนในปี 2564 บริษัทCSS ตระหนักถึงกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจ ำทุกปี 
โดยในปีน้ีมีกำรปรับเปล่ียนแนวทำงกำรบริหำรบุคลำกรและกำรเพิ่มมำตรกำรป้องกันเพื่อรองรับควำมเส่ียง  

ตำมสถำนกำรณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงำนทั้งหมดเป็นสัญชำติไทย 100% ไม่มีปัญหำกำรเหยียดเช้ือชำติ 

และวฒันธรรม ไม่มีกำรจำ้งแรงงำนเด็ก จึงท ำใหง่้ำยต่อกำรบริหำรจดักำรและปฏิบัติตนอยู่บนพื้ นฐำนกำรค ำนึงถึงสิทธิ
มนุษยชนเป็นส ำคญั อนัประกอบดว้ยกำรจำ้งงำนตำมลกัษณะประเภทงำนท่ีสมควรส ำหรบัชำยหญิงและผูม้ีภำวะทุพพล
ภำพ รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักกำรวิเครำะห์คุณค่ำของงำนและอำ้งอิงขอ้มูลเทียบเคียง 

ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั มีกำรฝึกอบรมและพฒันำศกัยภำพใหก้บัพนักงำนดูแลดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และสภำพแวดลอ้ม อนัน ำไปสู่กำรพฒันำควำมผูกพนัธท่ี์ดีกบัองคก์ร 

 

- การจา้งงาน  จำกสถำนกำรณ์กำรเกิดวิกฤติของโรคระบำด บริษัทฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนภำยใต้
นโยบำยกำรจำ้งงำนท่ีมีควำมเป็นธรรมและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ถึงแมว้่ำโรคระบำดโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบ 

ต่อกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนดำ้นทรพัยำกรบุคคลขององคก์รอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ไดก็้ตำม ส ำหรับกำรจำ้งงำนของบริษัท  

ไดเ้ปิดกวำ้งและใหโ้อกำสแก่บุคคลหลำกหลำยลักษณะทั้งเร่ืองของเพศ ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ เช้ือชำติ โดยไม่ถือ  

เป็นขอ้จ ำกดั ไดเ้ขำ้มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของควำมส ำเร็จขององค์กรเสมอ และบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำ
เคร่ืองมือกำรประเมินผลงำนท่ีมีควำมเป็นสำกลเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม 

และปฏิบติัตำมขั้นตอนกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั ด ำเนินกำรควบคู่ไปกบักำรพิจำรณำนโยบำยเพื่อกำรปรบัตวัให้
อยูร่อดทั้งองคก์ร ตำมกรอบแผนกำรพิจำรณำผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว คือ 

 กำรพิจำรณำผลตอบแทนระยะสั้น 

- กำรก ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนพนักงำนอย่ำงเหมำะสม ตำมคุณวุฒิ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  

และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนโดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั 

- กำรปรับอัตรำค่ำจำ้งและโบนัสประจ ำปีๆละ 1 ครั้ง ใหส้อดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในแต่ละปี และมีเกณฑ์ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน 

ของพนักงำนทุกคนตำมหลกัสำกล (KPI) ใหม้ีควำมเหมำะสม 

- กำรดูแลและจัดสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนแรงงำนไทย 

ไดแ้ก่ ประกนัอุบัติ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภำพ ตลอดจนดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยดว้ยกำรให้
บริหำรตรวจสุขภำพประจ ำปีๆละ 1 ครั้ง รวมถึงกำรใหส้วสัดิกำรเสริมดำ้นอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นเพิ่มเติม 

อำทิ เงินฌำปนกิจ ใหสิ้ทธิกำรลำพิเศษเพื่อกำรปฏิบัติธรรมโดยไม่แบ่งแยกเพศ กำรอบรมสัมมนำ 

รถรบั-ส่ง ชุดยนิูฟอรม์ เป็นตน้ 

 

 

 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

46 

   

 กำรพิจำรณำผลตอบแทนระยะยำว 

- ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำปรับชั้นพนักงำนเป็นประจ ำ  ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์กำรวัดผล 

เชิงดุลยภำพ (Balance Scorecard) ท่ีมีมุมมองในปัจจัยส ำคัญ 4 ด้ำน อันได้แก่ ด้ำนกำรเงิน 

ดำ้นลูกคำ้ ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรียนรูแ้ละกำรเติบโต น ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำ 

กำรปฏบิติังำนและวดัผลควำมสำมำรถของพนักงำนเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนและเงินจงูใจท่ีเหมำะสม  
- บริษัทจัดใหม้ีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหพ้นักงำนมีวินัย 

กำรออมท่ีดี บริษัทเปิดโอกำสใหพ้นักงำนสำมำรถก ำหนดอตัรำเงินสะสมไดต้ั้งแต่ 3% จนถึง 15% 
ส ำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเขำ้กองทุนฯ โดยพิจำรณำจำกอำยุงำนในบริษัทตำมระเบียบปฏิบัติ 

แต่ไม่เกิน 5% ของฐำนเงินเดือนตำมอำยุงำนและตำมควำมสมคัรใจของพนักงำน ซ่ึงจะจ่ำยคืนใหแ้ก่
พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ หรือเมื่อออกจำกงำน ปัจจุบนัมีพนักงำนท่ีสมคัรใจเขำ้ร่วมกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพจ ำนวน 270 คน คิดเป็น 92% ของพนักงำนทั้งหมด 

   

 แมว้่ำบริษัทฯจะท ำกำรทบทวนนโยบำยใหม่เป็นประจ ำทุกปีและเพิ่มมำตรกำรป้องกนัดำ้นต่ำง ๆ ท่ำมกลำงวิกฤติ
โรคระบำดโควิด-19 แต่บริษัทยงัคงรักษำไวซ่ึ้งควำมน่ำเช่ือถือและกำรสรำ้งขวญัก ำลังใจใหก้ับพนักงำนทุกคนดว้ยกำร
ค ำนึงถึงกำรจ่ำยค่ำจำ้งตรงเวลำ สม ำ่เสมอ และคงสวัสดิกำรพื้ นฐำนไวเ้ช่นเดิม ส ำหรับในปี 2564 บริษัทมีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ใหแ้ก่พนักงำนเป็นจ ำนวน
ทั้งส้ิน 183.12 ลำ้นบำท 

 

- การจา้งงานผู ้พิการ  บริษัทค ำนึงถึงกำรให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมไปถึงผู ้พิกำร 

และกลุ่มผูด้อ้ยโอกำสดว้ย ปัจจุบนับริษัทไดด้ ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพิกำร และตอ้งดูแล
กำรจ้ำงงำนพนักงำนผู ้พิกำรดังกล่ำวรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 3 คน แต่ด้วยข้อจ ำกัดของลักษณะงำนจึงท ำให้บริษัท 

มีกำรจำ้งงำนคนพิกำรไวจ้ ำนวน1 คน และน ำส่งเงินเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจ ำนวน 2 คน 
อยำ่งตรงเวลำตำมก ำหนดเป็นประจ ำทุกปี 

 

- การบริหารแรงงานสัมพันธ์  บริษัทเช่ือมัน่ว่ำพนักงำนเป็นหน่ึงในปัจจัยส ำคัญของกำรเจริญเติบโตขององค์กร  

ท่ีน ำไปสู่ควำมยัง่ยืน จึงตระหนักถึงกำรส่งเสริมและกำรสรำ้งขวัญก ำลังใจใหพ้นักงำนทุกคนใหไ้ดร้ับควำมรู ้สึกถึง 

ควำมมัน่คงและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขอนัจะน ำไปสู่กำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตของตนเองและครอบครวัใหดี้ยิง่ขึ้ นอีกดว้ย  

 โดยในปี 2564 บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนงำนไดต้ำมเป้ำหมำยและมีควำมสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมหลัก 

และกลยุทธข์ององคก์รไดอ้ยำ่งรำบร่ืน   
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่ือสำร  บริษัทใหค้วำมส ำคญัของกำรส่ือสำรใหค้รบทุกช่องทำง จดัท ำขอ้มูลใหค้รอบคลุม  

ทุกกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย และใส่ใจกับขอ้มูลยอ้นกลับอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประเมินวิเครำะห์ผลเพื่อกำร
ปรบัปรุงและพฒันำองคก์ร 

1.) เพิ่มช่องทำงกำรส่ือสำรให้เหมำะสมกับยุคสมัยและทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสัดส่วนของ  

ช่องทำงกำรส่ือสำรดำ้นออนไลน์มำกขึ้ น 

2.) กำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำประยุกตใ์ชส้ำมำรถช่วยลดระยะเวลำกำรตอบกลบัของขอ้มลู ส่งผลใหก้ระบวนกำรเก็บ
ขอ้มูลเพื่อกำรวิเครำะหแ์ละประมวลผลไดอ้ย่ำงรวดเร็ว น ำมำซ่ึงประโยชน์ต่อกำรบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธ์
ของพนักงำนไดต้รงกลุ่มเป้ำหมำยและเร็วมำกขึ้ น 

3.) กำรวำงแผนกำรจดักิจกรรมภำยทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรโดยมีกำรเช่ือมโยงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์
บริษัท ซ่ึงใชเ้ป็นกลไกท ำใหเ้กิดกำรส่ือสำรท่ีต่อเน่ืองมุ่งสู่ผลลพัธท่ี์เป็นรูปธรรมอยำ่งแทจ้ริง ตลอดจนสำมำรถ
เน้นย ำ้ขอ้มลูส ำคญัไดอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งรวดเร็วมำกขึ้ น 
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4.) พฒันำสมรรถนะช่องทำงกำรส่ือสำรแบบภำยนอกองคก์ร (Internet System) กำรปรบัปรุงเว็ปไซตเ์พื่อรองรบั
และสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว นอกจำกน้ันพนักงำนสำมำรถเขำ้ไปศึกษำขอ้มูล  

เพื่อกำรพัฒนำตนเอง รวมไปถึงผู ้มี ส่วนได้เสียของบริษัทฯจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลตำมท่ีต้องกำร  

ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 

2. บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรแต่งตั้งคณะท ำงำนสวสัดิกำรภำยใตก้ฎหมำยก ำหนด มุ่งหวงัใหเ้กิดเป็นพื้ นท่ีอิสระ 

ของพนักงำนท่ีสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือกำรใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยผ่ำนคณะท ำงำน
สวสัดิกำรเพื่อเป็นตวักลำงในกำรรวบรวมขอ้มลูและน ำเสนอต่อคณะผูบ้ริหำรใหร้บัทรำบขอ้สงสยัหรือควำมกงัวลใจ 
อันน ำไปสู่กำรแกไ้ขขอ้สงสัยและพัฒนำใหดี้ยิ่งขึ้ นต่อไป ทั้งน้ีกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรบริหำรต่ำง ๆ ตลอดจน 

กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนสวัสดิกำร จึงถือเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลท ำใหค้ะแนนกำรส ำรวจควำมผูกพนัระหว่ำงพนักงำนกบับริษัทในปี 2564 มีระดับคะแนน
เพิ่มขึ้ นเป็น 84.57%  
 

2. ดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย ์HRD: Human Resource Development  

 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมศกัยภำพทำงกำรเรียนรู ้เพิ่มทกัษะในกำรปฏบิติังำน อนัส่งผลต่อควำมกำ้วหน้ำของพนักงำน 

ในอนำคต รวมถึงกำรสรำ้งสมัพนัธท่ี์ดีและสนับสนุนบุคลำกรผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีมีควำมสำมำรถรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ติบโต
อยำ่งยัง่ยนื 

- กำรพฒันำศกัยภำพเพื่อควำมกำ้วหน้ำ  เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรกัษำพนักงำนและร่วมเติบโตไปพรอ้มกบับริษัท 

จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคคลำกรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละปี โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม 

จำกผูบ้ริหำรทุกฝ่ำยงำนเป็นผูน้ ำเสนอควำมเห็นเก่ียวกบักำรพฒันำศักยภำพของทีมปฏิบติังำนทุกคนเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงำนและองค์กร  ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจ  

ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม ตลอดจนวิ เครำะห์และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร น ำเสนอขออนุมัติ   
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทุกปี  
 

 ในปี 2564 ยงัคงเป็นปีท่ีตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนอนัเกิดจำกสถำนกำรณค์วำมเส่ียงดำ้นโรคระบำด
โควิด-19 และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ขอ้บังคับจำกรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกรตอ้งปรับเปล่ียน
วิธีกำรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ  กำรพัฒนำบุคลำกรทุกคนใหม้ีควำม 

เป็นมืออำชีพในหน้ำท่ีงำนของตนเองและกำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ บริษัทมีกำรส่งเสริมกำรพฒันำควำมรูใ้หก้บัพนักงำน 

ไดร้บัควำมสะดวกมำกขึ้ นตำมสถำนกำรณ์โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใชเ้พิ่มขึ้ น เช่น รูปแบบกำรเรียนรูท่ี้มีควำมหลำกหลำย
มำกขึ้ น กำรเรียนรูผ่้ำนระบบออนไลน์ กำรประชุมผ่ำนออนไลน์ ตลอดจนมุ่งเน้นใหเ้กิดกำรฝึกปฏบิติัใหม้ำกขึ้ น เป็นตน้  
สรุปผลกำรวดัประสิทธิภำพดำ้นกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์แสดงผลจำกตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จดงัน้ี  
 

 กำรวดัผลส ำเร็จตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีคิดเป็นรอ้ยละ 107.00 

 กำรวดัควำมพึงพอใจของพนักงำนในกำรฝึกอบรมคิดเป็นรอ้ยละ 82.99 

 ค่ำเฉล่ียจ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นรอ้ยละ 4.09 
 

 อบรมภายใน ตำมนโยบำยหลักบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสนับสนุนกำรอบรมควำมรู ้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถหลกัขององคก์รเป็นส ำคญั ดว้ยคำดหวงัว่ำจะช่วยท ำใหเ้กิดศกัยภำพเชิงกำรแขง่ขนัได ้และสนับสนุนกำรเติบโต
ของบริษัทในอนำคต  ส ำหรบัหลกัสูตรท่ีบริษัทฯ ตอ้งใหค้วำมส ำคญัและปฏบิติัมำอยำ่งต่อเน่ืองแมว้่ำตอ้งเจอขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ 
คือ กำรอบรมควำมรูเ้บ้ืองตน้ใหก้ับพนักงำนใหม่ เน่ืองจำกเป็นขอ้มูลท่ีส ำคัญต่อกำรเร่ิมต้นปฏิบัติงำน ประกอบดว้ย 
จริยธรรมและจรรยำบรรณองคก์ร กำรปฏบิติังำนภำยใตข้อ้บงัคบัของบริษัทและขอ้ปฏบิติัเชิงป้องกนัของกำรต่อตำ้นทุจริตใน
รูปแบบต่ำง ๆ หลักสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกับวัฒนธรรมขององค์กร  

เป็นตน้  
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 นอกเหนือจำกน้ัน ยงัไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรอบรมร่วมกบัคู่คำ้เก่ียวกบัรำยละเอียดขอ้มลูสินคำ้อยำ่งเขม้งวด 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงประโยชน์ของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู ้บริโภคด้วยควำมจริงใจ  ถึงแม้ว่ำในปี 2564 บริษัทฯ 

ไม่สำมำรถพบปะหำรือกบัคู่คำ้ไดเ้หมือนเดิม แต่บริษัทฯ ไดม้ีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรฝึกอบรมหรือกำรประชุมมำใช ้

เป็นกำรส่ือสำรทำงออนไลน์ทดแทน เช่น กำรใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทำงไกลมำกขึ้ น (Zoom System) ดังน้ัน บริษัทฯ 

ยงัมีควำมเช่ือมัน่ว่ำบุคลำกรของบริษัทยงัคงเป็นผูม้ีควำมพรอ้มส ำหรบักำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเช่นเดิม 

 อบรมภายนอก ดว้ยนโยบำยหลกัของบริษัทไดส้นับสนุนใหม้ีกำรอบรมภำยนอกในหลกัสูตรเฉพำะดำ้นตำมควำม
จ ำเป็นของฝ่ำยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมควำมรูภ้ำยใตก้ฎหมำยและขอ้บังคับต่ำง ๆ อันเป็นกำรสนับสนุน
เป้ำหมำยกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ียดึมัน่ในกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำลท่ีเป็นเลิศ 
ส ำหรับในช่วงวิกฤติของโรคระบำดโควิด-19 ท่ีผ่ำนมำน้ี แมเ้ป็นขอ้จ ำกัดในกำรส่งพนักงำนไปเขำ้ร่วมอบรมภำยนอก 

แต่บริษัทฯ ไดป้รับรูปแบบกำรพัฒนำควำมรูแ้ละกำรรับรูข้่ำวสำรใหท้ันต่อสถำนกำรณ์ไดดี้ โดยมีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  

เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรประมวลผลจำกกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรฝึกอบรมของทุกฝ่ำยงำนน ำมำบริหำรจดักำรใหเ้กิด
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ส ำหรับขอ้มูลควำมรู ้ด้ำนอื่น ๆ จำกภำยนอกองค์กร ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนกลำงคือ  

ส่วนงำนประชำสัมพันธ์จะเป็นผู ้รับผิดชอบหน้ำท่ีคอยจัดหำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กรในด้ำนต่ ำง ๆ 

จะท ำกำรคดักรองควำมรู ้ข่ำวสำร และน ำส่งไปยงัผูบ้ริหำร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรประยุกตใ์ชแ้ละพฒันำ
งำนอยูเ่ป็นประจ ำ อำทิ กำรจดัท ำเอกสำรขำ่วภำยในองคก์ร (CSS Executive News) ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรรวบรวมขำ่วสำร
ส ำคัญจำกแหล่งข่ำวท่ีน่ำเช่ือถือไวใ้ห้ศึกษำ เช่น ข่ำวสำรจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ฯลฯ  
 

3. ดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีคณุภาพและมีความปลอดภยั (SQM : Safety & Quality Management)    

 บริษัท ฯ มีเป้ำหมำยส ำคัญมุ่งสู่กำรสรำ้งคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมปลอดภัยใหก้ับพนักงำน ดว้ยกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภยัในระบบกำรปฏิบติังำนภำยใตม้ำตรฐำนสำกล ท่ำมกลำงวิกฤติโรคระบำดโควิด-19 ในปี 2564 น้ี ท ำใหบ้ริษัท
ยงัคงท ำงำนหนักมำอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งดำ้นกำรออกนโยบำยฉุกเฉิน หรือกำรก ำหนดมำตรกำรใหม่ ๆ เพื่ อกำรป้องกัน
พนักงำนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจำกควำมเส่ียงกำรติดเช้ือโรคระบำดดงักล่ำว  
- การใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ

และด้ำนควำมปลอดภัย โดยก ำหนดไวเ้ป็นแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงกำรน ำรำยละเอียด 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรูอ้ำทิ นโยบำยควำมปลอดภยั  กฎ ขอ้บงัคบัและคู่มือควำมปลอดภยั และควำมปลอดภยั
ในพื้ นท่ีท ำงำนต่ำง ๆ ไดถู้กรวบรวมขึ้ นไวบ้นเว็ปไซตข์องบริษัทเพื่อใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรน ำไปใชต่้อไป  
 

 นอกจำกน้ี กำรบริหำรจดักำรคุณภำพและควำมปลอดภยั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนโดยแบ่งเป็น 
4 ดำ้นดงัน้ี 

 ดำ้นระบบ  
- บริษัทไดเ้พิ่มควำมเขม้ขน้ในกำรด ำเนินงำนดำ้นระบบคุณภำพ (ISO 9001 : 2015) เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจ

ว่ำระบบคุณภำพและควำมปลอดภยัขององคก์รมีประสิทธิผลอยำ่งแทจ้ริง 
- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

ครบถว้นทุกระดับ ไดแ้ก่ จป.บริหำร จป.หวัหน้ำงำน จป.เทคนิค และจป.วิชำชีพ ทั้งน้ีเป็นไปตำมกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึงกำรบริหำรจดักำรท ำแผนงำนใหม่เป็นประจ ำทุกปีและจดักำรประชุมทุกเดือนเพื่อติดตำม 

และรำยงำนผลกำรท ำงำนอยำ่งใกลชิ้ด 
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 ดำ้นเคร่ืองมืออุปกรณ ์  
- บริษัทไดจ้ดัท ำคู่มือควำมปลอดภยัจำกกำรใชเ้คร่ืองมืออุปกรณเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและน ำขึ้ นเว็ปไซตภ์ำยใน

เพื่อใหพ้นักงำนได้ศึกษำและตระหนักถึงอันตรำยท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรปฏิบัติงำน อำทิ ควำมปลอดภัย 

ในกำรยกของหนัก ควำมปลอดภัยในกำรใชเ้ครน ควำมปลอดภัยในกำรขบัรถยก รวมถึงอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรำยส่วนบุคคลเม่ือตอ้งอยูใ่นพื้ นท่ีเส่ียงอนัตรำย 

- บริษัทจดัท ำแผนกำรตรวจเช็คอุปกรณก่์อนกำรใชง้ำนอยำ่งเป็นระบบ เพื่อใหพ้นักงำนท่ีปฏบิติัหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผูร้บัเหมำช่วง ไดร้บัควำมปลอดภยัในกำรปฏบิติังำน 

 ดำ้นพนักงำน  
- บริษัทก ำหนดใหพ้นักงำนท่ีใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตอ้งผ่ำนกำรอบรมทั้งตำมแผนพฒันำและหลักสูตร 

ท่ีมีควำมจ ำเป็นตำมสถำนกำรณ ์และมีเอกสำรรบัรองจำกสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ 

- พนักงำนผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรดบัเพลิงขั้นตน้มำกกว่ำรอ้ยละ 40 ซ่ึงเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด 

- พนักงำนของบริษัทไดร้บักำรซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี 

 ดำ้นองคก์ร/ส่ิงแวดลอ้ม 

- บริษัทจัดใหม้ีกำรตรวจสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน ทั้งในเร่ืองควำมเขม้ของแสงสว่ำงในพื้ นท่ีกำรท ำงำน  

ระดับควำมร้อนและกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง รวมถึงควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีในสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำนทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรก ำจดัสำเหตุของควำมไม่ปลอดภยัท่ีจะเกิดขึ้ นกบัพนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- จดัใหม้ีกำรประชำสมัพนัธข์่ำวสำรใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในทุกช่องทำงกำรส่ือสำร 
อำทิทำงระบบ Intranet  บอรด์ประชำสมัพนัธแ์ละผ่ำนระบบกำรประชุมต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร 

- บริษัทจดัพื้ นท่ีกำรท ำงำนใหเ้หมำะสมและสะดวกในกำรปฏบิติังำน เพื่อลดกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรใชพ้ื้ นท่ี  
จำกกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม จึงท ำให ้

ในปี 2564 บริษัทเกิดสถิติในกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขั้นหยุดงำนจ ำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีกำรเกิด
อุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขัน้เสียชีวิตแต่อยำ่งใด  

 

การรบัมือกบัสถานการณ ์COVID-19 

 ตลอดระยะเวลำในปี 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ยงัคงเป็นควำมทำ้ทำยหลกัของกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรดูแลพนักงำนใหป้ลอดภยัทั้งในเร่ืองสุขภำพ ควำมมัน่คงในกำร
ท ำงำนรวมไปถึงกำรค ำนึงถึงควำมเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงำนกบับุคคลเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ยิ่งตอ้งเพิ่มควำมใส่ใจมำกขึ้ น  

อนัเน่ืองมำจำกเช้ือโรคระบำดโควิด-19 มีกำรกลำยพนัธแ์ละเป็นเหตุใหเ้กิดกำรติดเช้ือไดง่้ำยยิง่ขึ้ นกว่ำเดิม  
 บริษัทไดร้ับประสบกำรณ์กำรบริหำรบุคลำกรของบริษัทในช่วงวิกฤติปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ ท ำใหเ้กิดแผนงำนกำร
รับมือกบัโรคระบำดท่ีรดักุมและครอบคลุมทุกพื้ นท่ีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีได้ถูกน ำมำใชเ้ป็นหลกักำรปฏิบติั/
ประยุกตใ์ชส้ ำหรบัปี 2564 ไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงัน้ี 
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 นอกจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นหลกักำรท่ีรดักุมแลว้ บริษัทไดท้ ำกำรวำงแผนเพิ่มเติมกระบวนกำรดูแล
และป้องกนัเก่ียวกบัสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำพนักงำนจะมีควำมปลอดภยัหรือมีควำมเส่ียงในกำร 

ติดเช้ือน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นกำรป้องกนักำรเกิดผลกระทบเชิงลบท่ีอำจเกิดขึ้ นกบัพนักงำน ครอบครวั และบริษัท ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารลกูคา้อยา่งมืออาชีพ 

 ท่ำมกลำงวิกฤตจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตลอดปี 2564 บริษัท ฯ ได้บริหำรจัดกำรปัญหำอุปสรรค 

จำกกำรเปล่ียนแปลงหลำกหลำยดำ้น อำทิ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยท่ีีพฒันำกำรอยำ่งกำ้วกระโดด เป็นตน้ 
กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นควำมทำ้ทำยอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่บริษัทฯยงัคงมุ่งมัน่รักษำมำตรฐำนของกำรเป็น  

ผู ้จัดจ ำหน่ำยรูปแบบ “One stop service” ให้มีประสิทธิผลสูงสุด สะท้อนได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

เป็นประจ ำทุกปี ในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทใส่ใจในทุกรำยละเอียดท่ีส ำคญัอนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคำ้ 
ได้แก่ กำรเป็นผู ้แทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ  กำรควบคุมระบบกำรจัดกำรใหม้ีประสิทธิภำพ  ดูแลรำคำขำย  

อย่ำงเป็นธรรม  พฒันำกำรดำ้นกำรสัง่ซ้ือสินคำ้ไดส้ะดวก  และกำรรกัษำคุณภำพดำ้นกำรจดัส่งสินคำ้ให้เป็นไปตำมสญัญำ  
จำกตวัช้ีวดัดงักล่ำวบริษัทไดท้ ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ประจ ำปี 2564 และไดผ้ลลพัธเ์ป็นท่ีน่ำพอใจ โดยไดร้บั
กำรประเมินอยูใ่นระดบั 4.45 จำกคะแนนเต็ม 5 
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การด าเนินงานดา้นสงัคม 

 ปัจจยัพื้ นฐำนส ำคญัในกำรสนับสนุนกำรเติบโตของบริษัทอนัน ำไปสู่เสน้ทำงแห่งควำมยัง่ยืน คือกำรด ำเนินงำน
ดำ้นสงัคมใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกตำมบริบทขององคก์ร โดยเฉพำะกำรสนับสนุนกิจกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงำน รวมถึงพื้ นท่ีชุมชนโดยรอบของบริษัทควรมีส่วนร่วมในกำรเติบโตไปพร้อมกัน 

กบับริษัทดว้ย ดังน้ัน กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนจึงมุ่งสู่กำรสำนสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและสนับสนุนกำรสรำ้งโอกำสท่ีน ำไปสู่  
กำรพึ่งพำตนเองไดใ้นระยะยำว  
 

CSS สง่เสริมโอกาส พฒันาชุมชน 

บริจำคอุปกรณร์ะบบไฟฟ้ำส่องสวำ่ง  
 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ำกดั (มหำชน) ไดม้อบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำและระบบสัญญำณส่ือสำร  

เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำในโครงกำรบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี โดยมีคณะครูอำจำรย์
แต่ละวิทยำลยัเป็นผูร้บัมอบน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรศึกษำต่อไป 

 วิทยำลยัเทคนิครอ้ยเอ็ด มลูค่ำ 408,399.56 บำท 

 วิทยำลยักำรอำชีพโพนทอง มลูค่ำ 420,933.68 บำท 

 วิทยำลยัสำรพดัช่ำงสกลนคร มลูค่ำ 444,937.32 บำท 

 วิทยำลยัอำชีพนำแก มลูคำ่ 402,727.30 บำท 

 

บริจำคอุปกรณส่์องสว่ำง  
 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภำคม 2564 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) น ำโดย 

คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ัดกำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มอบอุปกรณ์ส่องสว่ำง ใหก้ับโรงเรียน 

บดินทรเดชำ (สิงห ์สิงหเสนี) มลูค่ำ 770,400 บำท  
 

มอบอำหำรกล่องฝ่ำวิกฤต COVID-19  

 ในวนัท่ี 6 กนัยำยน 2564 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์จ ำกดั (มหำชน) น ำโดย คุณกิตติรตัน์ เมฆมณี 
ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์และคุณอนัญญำ กรีธำพล ต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เขำ้ร่วมมอบอำหำรกล่องจ ำนวน 500 กล่อง ใหก้ับผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นก ำลังใจ 

ใหฝ่้ำวิกฤต COVID-19 ไปดว้ยกนั 

 

บริจำคเคร่ืองช่วยหำยใจ 

 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด (มหำชน) โดยคุณอนัญญำ กรีธำพล ต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในโครงกำรทุก(ข)์ภยัไทยช่วยกัน เติมน ้ำใจ ต่อลมหำยใจใหก้บั
ผู ้ป่วยโควิด-19 ส่งมอบเคร่ืองช่วยหำยใจและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยร์อบท่ี 3 กระจำยควำมช่วยเหลือสู่ โรงพยำบำล 

ท่ีขำดแคลนกว่ำ 100 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อช่วยบรรเทำทุกขใ์หพ้ี่น้องคนไทยในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
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ภาพรวมกิจกรรม 
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ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจดัการ พฒันา รกัษาสิ่งแวดลอ้ม น าไปสูก่ารไดร้บัประโยชนร์ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 

 

การบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มของบริษทั 

 บริษัทคอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

หรือกำรบริหำรจดักำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใหน้้อยลง จึงมุ่งเน้นกำรจดักำรคุณภำพของผลิตภณัฑค์วบคู่กบักำรรกัษำ
สภำพแวดลอ้ม จึงไดก้ ำหนดมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ ำทุกปี โดยว่ำจำ้ง บริษัท วีแคร ์เอ็นไว
รอนเมนท ์เซอรว์ิส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีไดร้บักำรรบัรองควำมสำมำรถในกำรปฏบิติักำรทดสอบ โดยกระทรวงอุตสำหกรรม 
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม เขำ้มำด ำเนินกำรตรวจสอบผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ำไปสู่กำรแกไ้ข 
ปรบัปรุงใหเ้กิดควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรลดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยัของพนักงำนใหน้้อยท่ีสุดดว้ย  
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บริษัทไดใ้ส่ใจต่อกระบวนกำรท้ิงน ้ำเสียของบริษัท ก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบระบบน ้ำท้ิงใหถู้กตอ้งเป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม(2548)  
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นอกจำกน้ี บริษัทไดค้ ำนึงถึงควำมปลอดภยัในกำรปฏบิติังำนจึงก ำหนดแผนงำนเพื่อตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ภำยใตก้ฎหมำย
อยำ่งสม ำ่เสมอ อนัไดแ้ก่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

59 

   

ยกระดบัการบริหารงานดว้ยความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 ดว้ยปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้ นในปัจจุบนั ส่วนใหญ่แลว้เกิดจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษยแ์ละส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม
ท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงของโลกอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวมำโดยตลอดและได้วำงกรอบ  

กำรด ำเนินงำนเพื่อบริหำรจดักำรกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนต่ำง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 เป้ำหมำยในระยะสั้นของกำรบริหำรงำนดว้ยควำมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือกำรทบทวน
นโยบำยในกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณเ์ป็นประจ ำทุกปี ส่วนท่ีสองคือกำรส่ือสำรควำมรูค้วำมเขำ้ใจเพื่อสรำ้ง
ควำมตระหนักรูก้บัพนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหม้ีกำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวกในกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มมำกยิง่ขึ้ น 

 เป้ำหมำยระยะยำวของกำรบริหำรงำนดว้ยควำมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มบริษัท คือ กำรมุ่งสู่กำรสรำ้งผลลพัธข์อง
กำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักระบวนกำรท ำงำนใหเ้กิดเป็นรูปธรรมตำมกรอบมำตรฐำนสำกล 

- กำรวำงแผนบริหำรกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มตำมกรอบโครงกำรส ำนักงำนสีเขียวตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั 
บริษัทยงัคงยึดมัน่กำรวำงแผนด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียวไวเ้ป็นแนวปฏิบัติส ำคญั และท ำกำร
ส่ือสำรใหผู้ ้เก่ียวขอ้งมีควำมรู ้และเขำ้ใจและตระหนักรูถึ้งปัญหำและประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำงสม ำ่เสมอ 

ดว้ยมีเป้ำหมำยใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหม่ในกำรช่วยกนัรกัษำส่ิงแวดลอ้มใหม้ำกขึ้ น 
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- เพิ่มกำรประชำสมัพนัธภ์ำยในใหพ้นักงำนเกิดควำมตระหนักถึงกำรป้องกนัปัญหำ อนัเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพอุณหภูมิของโลก รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแล รกัษำสภำพแวดลอ้มใน
กำรปฏบิติังำนเพิ่มมำกขึ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระบบงำนจดัซ้ือ  ไดม้ีกำรพฒันำประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมำก
ยิง่ขึ้ น ดว้ยกำรปรบัปรุงเกณฑก์ำรพจิำรณำคดัเลือกผูข้ำยหรือผูใ้หบ้ริกำร โดยน ำปัจจยัเก่ียวกบัผูข้ำยท่ีไดร้บั
รองคุณภำพมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม หรือกำรส่งเสริมใหม้ีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนับสนุนกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมำเป็นหน่ึงในเกณฑก์ำรคดัเลือก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บริหำรจดักำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพดว้ยกำรเพิ่มกำรใชพ้ลังงำนทดแทนมำกขึ้ น บริษัทมีกำรอนุมติั
ติดตั้งหลังคำโซลำร์เซลล์บริเวณตึกอำคำรส ำนักงำนและส่วนงำนคลังสินคำ้ และจดัท ำกระบวนกำรเก็บกกั
พลงังำนแสงอำทิตยจ์ำกหลงัคำท่ีติดตั้งโซลำรเ์ซลลเ์พื่อใหส้ำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดใ้นทนัที  
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28  กุมภำพนัธ ์2563 

และไดเ้พิ่มเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  มูลค่ำทุนท่ีคำดว่ำจะไดร้ับของ
สินคำ้คงเหลือ กำรรบัรูร้ำยได ้และขอ้มลูอื่น 

 

ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2563 

และไดเ้พิ่มเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย กำรรับรูร้ำยได ้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของ
ลูกหน้ีกำรคำ้  ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ   ค่ำควำมนิยม และขอ้มลูอื่น 

 

ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ 

งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ ์2564 

และได้เพิ่มเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย กำรรับรูร้ำยได้ ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ น 

ของลูกหน้ีกำรคำ้ ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ ค่ำควำมนิยม และขอ้มลูอื่น 

 

 

 

 

 

ปี 2562 ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5874 

บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 

ปี 2563-2564 ตรวจสอบโดย นำยปรีชำ  อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5800 

บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ลกัษณะธุรกิจ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมำจำกกำรสัง่ ซ้ือสินค้ำ  

จำกผู ้ผลิต มำเพื่อจัดจ ำหน่ำย ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจท่ี ผลิต 

และจ ำหน่ำยสินคำ้ แต่ตอ้งอำศัยเงินทุนหมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสัง่ซ้ือสินคำ้และจดัเก็บสินคำ้เพื่อขำย ซ่ึงจะตอ้งมีควำม
หลำกหลำยและเพียงพอ ต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยเหตุน้ี ปัจจยัควำมส ำเร็จในธุรกิจน้ีจึงขึ้ นอยู่กบักลยุทธก์ำรตลำด 
กำรบริหำรจดักำร สินคำ้คงคลัง และกำรเรียกเก็บเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผูผ้ลิตชั้นน ำระดบั
สำกล เช่น ตรำสินคำ้ Phelps Dodge,  ตรำสินคำ้ บิทิชิโน่ ตรำสินคำ้ 3M เป็นตน้ ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรตั้งก ำไรขั้นตน้อยู่ในเกณฑไ์ม่สูงมำกนัก เช่นเดียวกบัธุรกิจจดัจ ำหน่ำยประเภท  

อื่น ๆ โดยจะมุ่งเน้นกำรขำยในปริมำณมำกเพื่อเพิ่มจ ำนวนก ำไรสุทธิ ทั้งน้ี ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั
อุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ มีกำรขยำยตวัตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสรำ้งและอสงัหำริมทรพัย ์เป็นส ำคญั 

นอกจำกน้ี บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้ง ซ่ึงประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม  

และกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอื่นโดยกำรใหบ้ริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม  

เป็นรำยไดห้ลกัของรำยกำรกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง แต่เน่ืองมำจำกควำมไม่แน่นอน ของสภำวะเศรษฐกิจหลงัจำกกำรระบำด  

ของไวรสัโคโรน่ำ ท ำใหส้ภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคม ไม่มีกำรขยำยตวั และลงทุนในกำรก่อสรำ้งโครงข่ำยเพิ่มขึ้ นท ำให้
บริษัทตอ้งเพิ่มช่องทำงในกำรจดัหำรำยไดอ้ื่นเพิ่มขึ้ น เช่น งำนเก่ียวกบักำรระบบไฟฟ้ำ ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบรกัษำควำม
ปลอดภยั ระบบกำรติดต่อโทรคมนำคมและอุปกรณ์ส่ือสำร พลงังำนทำงเลือก กำรรบัเหมำก่อสรำ้งโดยเขำ้ร่วมประมูลงำน
ของทำงรำชกำร และ รฐัวิสำหกิจ  

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

 ส ำหรับปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำเป็นรำยได้หลัก และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้ง 
เป็นรำยไดร้อง โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้ นจำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 372 ลำ้นบำท โดยงำนบริกำร
ติดตั้งท่ีเพิ่มขึ้ นมำจำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงกำรแขง่ขนัท่ีเขม้ขน้ของผูใ้หบ้ริกำร
สญัญำณกำรส่ือสำรโทรคมนำคม ส่งผลใหก้ำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้ นฐำนโครงขำ่ยโทรคมนำคม ของผูใ้หบ้ริกำรหลกัดงักล่ำว
มีปริมำณลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหง้ำนบริกำร ติดตั้งระบบโทรคมนำคมชะลอตัวลงซ่ึงเป็นรำยไดห้ลักในส่วนของรำยได้
บริกำรติดตั้ง ดงัน้ันบริษัทไดม้องหำโอกำสท่ีจะต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้  โดยเพิ่มกำรประมูลงำนของภำครฐั 
เก่ียวกบัอุปกรณ์กำรส่ือสำร  พลังงำนทำงเลือก อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสรำ้ง 

ซ่ึงบริษัท มีควำมช ำนำญ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรติดตั้งอื่นของบริษัทเพิ่มขึ้ นอยำ่งต่อเน่ือง และกำรท่ีบริษัทมียอดขำยท่ีเติบโต
ขึ้ นด้วยรวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ(ลดลงจำกปีก่อน)  ท ำให้บริษัทมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนสูงกว่ำปีก่อนประกอบกบั บริษัทไดข้ำยท่ีดินบำงส่วนออก ท ำใหม้ีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์เป็นจ ำนวน 
146 ลำ้นบำท 

ในระหว่ำงปีบริษัทได้รับเ งินปันผลจำกบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company เป็นจ ำนวน 

16 ล้ำนบำท รวมทั้งบริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน บริษัทน ้ ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 11 ล้ำนบำทท ำใหส้ัดส่วนใน 

กำรลงทุนในบริษัทน ้ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดัเพิ่มจำก รอ้ยละ 38 เป็น รอ้ยละ 39 

อน่ึง งบกำรเงินรวมของบริษัทไดถู้กจดัท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสดัส่วนท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุม โดยบริษัทมีส่วนร่วมในกำรควบคุมบริษัทย่อย ไดแ้ก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอรย์ี่จ ำกดั ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
99 และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส(์ประเทศไทย)จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ส่วนเงินลงทุนในบริษัท น ้ำซอ้ ไฮโดร
เพำเวอร์ จ ำกดั และเงินลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Companyแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย
และรับรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 
2562-2564 จะวิเครำะหจ์ำกงบกำรเงินรวม ซ่ึงเป็นผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นส ำคญั  
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายไดร้วม 

 รำยไดข้องบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ 

เช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส ์และอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบป้องกนัไฟลำม รำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำรติดตั้ง ประกอบด้วยกำรให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม กำรให้บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม  

และกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอื่น ๆ นอกจำกน้ี บริษัทยงัมี รำยไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูจ้ดัจ ำหน่ำย ดอกเบ้ียรบั  
ค่ำเช่ำ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์และก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน เป็นตน้ ซ่ึงโครงสรำ้งรำยไดร้วมของกลุ่มบริษัท
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั     
โครงสรา้งรายได ้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,086.24 80.92 2,978.27 84.54 3,039.20 75.79 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้ง 705.53 18.50 503.78 14.30 814.95 20.33 

รำยไดอ่ื้น ๆ * 22.25 0.58 40.99 1.16 155.37 3.88 

รายไดร้วม 3,814.02 100.00 3,523.04 100.00 4,009.52 100.00 

 

ปี 2562-2564  บริษัทมีรำยไดร้วม 3,814 ลำ้นบำท และ 3,523 ลำ้นบำท และ 4,010 ลำ้นบำทตำมล ำดบั
โดยรำยไดห้ลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมำณ 
รอ้ยละ 76-85 ของรำยไดร้วม ส่วนรำยไดท่ี้ส ำคญัรองลงมำ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งซ่ึงมีสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
15-20 ของรำยไดร้วม  

ปี 2562 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 3,814  ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบปี 2561 รำยไดจ้ำก
กำรขำยสินคำ้ลดลง 123 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งลดลง 612 ลำ้นบำท 
ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองมำจำกรำยได้จำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50 

ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งและสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรติดตั้งเป็นรอ้ยละ80 และรอ้ยละ18 ของรำยไดร้วม 

ปี 2563 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 3,523 ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 8 เมื่อเทียบปี 2562 รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้ลดลง 108 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งลดลง 202 ลำ้นบำท  
ลดลงรอ้ยละ 29 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 ท ำใหร้ำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรติดตั้งลดลง สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นรอ้ยละ85และรอ้ยละ14 ของรำยไดร้วม 

ปี 2564 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 4,010 ลำ้นบำทเพิ่มขึ้ นประมำณรอ้ยละ 14 เมื่อเทียบปี 2563 รำยไดจ้ำก
กำรขำยสินคำ้เพิ่มขึ้ น 61 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งเพิ่มขึ้ น 311 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 62 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรติดตั้งเป็นรอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 20 ของรำยไดร้วม 
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รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
- รายไดจ้ากการขาย 

รำยไดห้ลักของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซ่ึงในปี 
2562 – 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 3,086 ล้ำนบำท และ 2,978 ล้ำนบำท และ 3,039 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั    

รำยไดจ้ำกกำรขำยในระหว่ำงปี 2562 – 2564  สำมำรถแบ่งตำมประเภทของสินคำ้หลกัๆ ไดด้งัน้ี    
รายไดจ้ากการขาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สำยฟฟ้ำ 2,339.01 75.79 2,129.98 71.51 2,539.10 83.55 

อุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้ำ 494.06 16.01 427.75 14.36 234.59 7.72 

ท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณป์ระกอบกำรติดตั้ง 86.52 2.80 138.62 4.65 109.73 3.61 

สำยเคเบ้ิล 88.53                              2.87 73.42 2.47 83.18 2.74 

หลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสวำ่ง 20.99 0.68 41.04 1.38 13.74 0.45 

วสัดุและอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลำม 29.58 0.96 32.51 1.09 39.46 1.30 

หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 6.22 0.20 21.03 0.71 19.20 0.62 

อ่ืน ๆ 21.33 0.69 113.92 3.83 0.20 0.01 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,086.2
4 

80.92 2,978.2
7 

84.54 3,039.20 75.79 

 

3,086.24 100.00 2,978.27 100.00 3,039.20 100.00 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ลดลง 126 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำลดลง 157 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์
ควบคุมระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึ้ น 169 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 52 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจำกบริษัทไดร้ับกำรสัง่ซ้ืออุปกรณ์
ควบคุมระบบะไฟฟ้ำชนิดพิเศษ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และกำรไฟฟ้ำนครหลวง ส่วนสินคำ้ประเภทอื่น  ๆ ยอดขำย
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

รำยได้จำกกำรขำยรวมปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง108 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสำยไฟลดลง 209 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 9 รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณค์วบคุมระบบ
ไฟฟ้ำลดลง 66 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 13 ส่วนรำยไดจ้ำกกำรท่อรอ้ยสำยและอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มขึ้ น 52 ลำ้นบำท 

คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 60 และรำยไดจ้ำกกำรสินคำ้อื่น ๆ เพิ่มขึ้ น 93 ลำ้นบำท มำจำกกำรท่ีบริษัทย่อยขำยสินคำ้เก่ียวกบั
ระบบสญัญำณโทรคมนำคมซ่ึงเป็นสินคำ้ชนิดพิเศษ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยรวมปี 2564 เมื่อเทียบกบัปี 2563 เพิ่มขึ้ น 61 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสำยไฟเพิ่มขึ้ น 409 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 19 รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้ำ
ลดลง 193 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 45 ส่วนรำยไดจ้ำกกำรท่อรอ้ยสำยและอุปกรณติ์ดตั้ง ลดลง 29 ลำ้นคิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 21 ส่วนสินคำ้ประเภทอื่นยอดใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

อน่ึง รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้
ภำยในประเทศทั้งหมด โดยจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ประเทศ ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชนมีจ ำนวนรวม
ประมำณ 2,400 รำย นอกจำกน้ี บริษัทมีนโยบำย ท่ีจะมุ่งท ำกำรตลำดในภำคหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิหสำหกิจมำกขึ้ น  
โดยมอบหมำยใหบ้ริษัทย่อยเป็นผูด้ ำเนินกำรในส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนรำชกำร ดว้ยนโยบำยกำรตลำดเชิงรุกดงักล่ำว 
บริษัทมีเป็นควำมมัน่ใจว่ำจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เพิ่มขึ้ นอยำ่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบำยกำรจดัหำลูกคำ้ดว้ยกำรติดต่อโดยตรงกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ทั้งกำรเขำ้พบโดยตรงและ/
หรือกำรติดต่อผ่ำนอุปกรณ์ส่ือสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศพัท ์โทรสำร และอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะน ำ
จำกพนัธมิตรทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ลูกคำ้ และผูผ้ลิตสินค้ำ เป็นตน้ โดยบริษัทไดก้ ำหนด
นโยบำยใหม้ีกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและประวติักำรช ำระเงินของลูกคำ้อย่ำงสม ำ่เสมอ เพื่อก ำหนดและปรบัปรุงนโยบำย
กำรก ำหนดวงเงินสินเช่ือ และระยะเวลำใหเ้ครดิตแก่ลูกคำ้ ซ่ึงจะช่วยท ำใหบ้ริษัทสำมำรถควบคุมวงเงินกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้
แต่ละรำยไดอ้ยำ่งรดักุมมำกยิง่ขึ้ น 
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- รายไดจ้ากการบริการติดตั้ง 
ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ

จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ 
(Maintenance Services) และ (2) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม (Fire Protection 

System)  (3) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งอุปกรณอ์ื่น ๆ  โดยบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งเป็นจ ำนวน 706 ลำ้นบำท
และ 504 ลำ้นบำท และ 815 ลำ้นบำท ในปี 2562 – 2564 ตำมล ำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 14 
และรอ้ยละ 20 ตำมล ำดับ รำยไดห้ลักของงำนบริกำรติดตั้งคือกำรใหบ้ริกำรติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลัก ซ่ึงมี
สดัส่วนคิดเป็น รอ้ยละ 40-75 ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งรวม  

 

ทั้งน้ี รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งในปี 2562 – 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ปี 2562-2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 343 ล้ำนบำท 

362 ลำ้นบำทและ 340 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเมื่อเทียบเป็นอตัรำรอ้ยละ ของรำยไดบ้ริกำรติดตั้งรวมมีสดัส่วนรอ้ยละ 
49 รอ้ยละ 72และรอ้ยละ 42 ตำมล ำดบั พบว่ำรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบ
กับปีท่ีแลว้จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงกำรแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ของผูใ้หบ้ริกำร
สญัญำณกำรส่ือสำรโทรคมนำคม ส่งผลใหก้ำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้ นฐำนโครงขำ่ยโทรคมนำคมของผูใ้หบ้ริกำรหลกัดงักล่ำว
มีปริมำณลดลงอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหง้ำนบริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคมชะลอตวัลง 

รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม มีจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 34 ลำ้นบำท และ 24 ลำ้นบำท ในปี 2562– 
2564 ตำมล ำดบั ซ่ึงมีแนวโน้มลดลง ตำมล ำดบัเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019(COVID -19) 
โดยบริษัทใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และรับเหมำติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำมใหแ้ก่ลูกคำ้ ดว้ยกำรติดตั้งวสัดุและอุปกรณ์
ป้องกนัไฟลำมชะลอตวัตำมสภำวะเศรษฐกิจ 

 รำยได้จำกกำรติดตั้งอื่น  ในปี 2562- 2564 จ ำนวน 323 ล้ำนบำท 107 ล้ำนบำท และ 452 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ซ่ึงรำยได้จำกกำรติดตั้งอื่น จะเป็นรำยได้ท่ีบริษัทมองหำโอกำสท่ีจะน ำประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ 

ท่ีบริษัทมีมำเพิ่มรำยไดใ้หก้บับริษัท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นงำนประมูลของหน่วยงำนรำชกำร รฐัวิสำหกิจและเอกชน เก่ียวกบั
อุปกรณก์ำรส่ือสำร พลงังำนทำงเลือก อุปกรณอ์ิเลคทรอนิค และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์  

ปี 2562 รำยได้งำนติดตั้งอื่น ประกอบด้วย โครงกำรติดตั้งระบบหลอมรวม ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

และ ส่วนของบริษัทย่อย ประกอบดว้ย งำนติดตั้ง CCTV งำนติดตั้งอุปกรณ์ UMS300 งำนติดตั้งโครงข่ำยวิทยุดิจิตอลเพื่อ
ควำมปลอดภยัในกำรเดินรถ เป็นตน้ 

ปี 2563 รำยไดง้ำนติดตั้งอื่น ประกอบดว้ย โครงกำรระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar Cells), Monitoring 

Receiver พรอ้มอุปกรณ์ ของหน่วยงำน กสทช. และ โครงกำรจดัหำและพฒันำฐำนขอ้มูล ระบบอำณติัสญัญำณ ,งำนติดตั้ง
ระบบสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar pump )  

ปี 2564 รำยไดง้ำนติดตั้งอื่น ประกอบดว้ย โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ ฯ  บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั(มหำชน) และ โครงกำรติดตั้งและทดสอบสวิตซต์ดัตอนระบบ 115 KV 
Monitoring Receiver พรอ้มอุปกรณ ์ของหน่วยงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

 

 

 

รายไดจ้ากการบริการติดตั้ง ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม 343.13 48.63 362.24 71.90 339.93 41.71 

รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 39.71 5.63 34.38 6.83 23.29 2.86 

รำยไดจ้ำกกำรติดตั้งอ่ืน ๆ 322.69 45.74 107.16 21.27 451.73 55.43 

รวมรายไดจ้ากการบริการติดตั้ง 705.53 100.00 503.78 100.00 814.95 100.00 
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- รายไดอ่ื้น ๆ 

รำยไดอ้ื่น ๆของบริษัทไดแ้ก่ รำยไดค้่ำขนส่ง รำยรบัจำกค่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ ค่ำเช่ำก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรพัยแ์ละก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเป็นตน้ โดยในปี 2562 – 2564 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นประมำณ 22 ลำ้นบำท 
41 ลำ้นบำท และ 155 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 1-4 เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม 

รำยละเอียดของรำยไดอ้ื่น ๆ ของบริษัทในปี 2562 – 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หมำยเหตุ: * อื่น ๆ ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำเช่ำ และรำยกำรปรบัปรุงต่ำง ๆ เป็นตน้  
 รำยไดค้่ำบริกำร ปี 2562 เป็นกำรเรียกเก็บค่ำท่ีปรึกษำจำก บริษัทร่วมเป็น จ ำนวน 14 ลำ้นบำท   

 

ปี2563บริษัทมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 28 ล้ำนบำท เน่ืองจำกได้รับคืนเงินให้กู ้ยืมระยะสั้น 

จำกบริษัทร่วมซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
ปี2564 บริษัทมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน  146 ล้ำนบำท เน่ืองจำกได้รับจำกขำยท่ีดินบำงส่วน 

ของบริษัท 

 

ตน้ทุนขาย ตน้ทุนบริการตดิตั้ง  

 

- ตน้ทุนขาย 

 ตน้ทุนขำยของบริษัทมำจำกตน้ทุนจำกกำรซ้ือสินคำ้มำเพื่อขำยเป็นหลัก โดยทัว่ไป บริษัทมีนโยบำยก ำหนด  

รำคำขำยโดยบวกก ำไรส่วนเพิ่ม (Margin) จำกตน้ทุนท่ีซ้ือมำ เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป โดยในปี 2562- 2564  
บริษัทมีตน้ทุนขำยจ ำนวน 2,772 ลำ้นบำท 2,632 ลำ้นบำท และ 2,648 ลำ้นบำทตำมล ำดบั  คิดเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 
87- 90 เมื่อเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั  

 

 

รายไดอ้ื่น ๆ ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รำยรบัจำกคำ่ส่งเสริมกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ 2.60 11.70 0.29 0.71 1.49 0.96 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน   27.59 67.33 2.71 1.75 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น 2.40 10.79 6.53 15.93 146.27 94.14 

รำยไดค้่ำขนส่ง 1.34 6.03 1.70 4.15 1.68 1.08 

อ่ืน ๆ * 1.79 8.05 4.87 11.88 3.22 2.07 

รำยไดค้่ำบริกำร 14.10 63.43 - - - - 

รายไดอ้ื่น 22.23 100.00 40.98 100.00 155.72 100.00 

โครงสรา้งตน้ทุนและก าไรขั้นตน้  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,086 100.00 2,978 100.00 3,039 100.00 

ตน้ทุนขำย 2,772 89.83 2,632 88.38 2,648 87.13 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย 314 10.17 346 11.62 391 12.87 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้ง 706 100.00 504 100.00 815 100.00 

ตน้ทุนบริกำรติดตั้ง 506 71.67 368 73.02 663 81.35 

ก าไรขั้นตน้จากการติดตั้ง 200 28.33 136 26.98 152 18.65 

ก าไรขั้นตน้รวม 514 13.55 482 13.84 543 14.09 
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- ตน้ทุนบริการติดตั้ง  
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรติดตั้งงำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกนัไฟลำม 

และอื่น ๆ โดยในปี 2562 - 2564 ต้นทุนบริกำรติดตั้งมีจ ำนวนประมำณ 506 ล้ำนบำท 368 ล้ำนบำท และ 663 

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 72 ร้อยละ 73 และ ร้อยละ 81 ของรำยได้จำกกำรบริกำรติดตั้ง 
ตำมล ำดับทั้งน้ี ต้นทุนบริกำรติดตั้งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ได้แก่ ค่ำแรง และค่ำสินคำ้ท่ีใช้ในกำรติดตั้ง เช่น 

เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำนโทรคมนำคม อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของงำนป้องกนัไฟลำม ส่วนตน้ทุนของงำนติดตั้งอื่น
ขึ้ นอยูก่บัชนิดของงำนน้ัน ๆ      
 

ก าไรขั้นตน้ 

ปี 2562 – 2564 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้รวม จำกกำรขำยสินคำ้ (สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค 

และอุปกรณ์ส่ือสำรต่ำง ๆ) และกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง (งำนโทรคมนำคม งำนติดตั้งไฟลำม งำนติดตั้งอื่น) เป็นจ ำนวน  

514 ลำ้นบำท 482 ลำ้นบำท และ 543 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณรอ้ยละ 14    
 

- ก าไรขั้นตน้ – ธุรกิจจ  าหน่ายสินคา้สายไฟฟ้า อปุกรณไ์ฟฟ้า อปุกรณอิ์เลคทรอนิค และอปุกรณส์ื่อสารตา่ง ๆ 

บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรขั้นตน้จำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 314ลำ้นบำท 347 ลำ้นบำท 

และ 391 ล้ำนบำท ในปี 2562 - 2564 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นประมำณ ร้อยละ 10 ในปี 2562  
รอ้ยละ 12 ในปี 2563 และรอ้ยละ 13 ในปี 2564 อัตรำก ำไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มขึ้ นเน่ืองมำจำกก ำไรจำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ 

ซ่ึงเป็นสินคำ้หลกัของบริษัท  
 

-  ก าไรขั้นตน้ – ธุรกิจบริการติดตั้งงานโทรคมนาคม งานติดตั้งไฟลาม และงานติดตั้งอ่ืน 

บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้ง ประมำณ 200 ล้ำนบำท 136 ล้ำนบำท 

และ 152 ล้ำนบำท ในปี 2562 -2564 ตำมล ำดับ และถ้ำเทียบเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้น ก็ลดลงจำกอัตรำร้อยละ 27 

เหลือรอ้ยละ 19 เน่ืองมำจำกรำยไดบ้ริกำรติดตั้งอื่นท่ีเพิ่มขึ้ นซ่ึงมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณรอ้ยละ 10-15 

 

ค่าใชจ้า่ย 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัของบริษัท ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 
โดยท่ีผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีสัดส่วนรวมกันประมำณ 

รอ้ยละ 0.13-8 เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะหค์่ำใชจ้่ำยในแต่ละประเภทในช่วงท่ีผ่ำนมำไดด้งัน้ี  
 

 

- ค่าใชจ้า่ยในการขาย  
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำขนส่ง และค่ำใชจ้่ำยส่งเสริม

กำรขำยเป็นหลกั โดยในปี 2562 - 2564 มีจ ำนวนรวมประมำณ 78 ลำ้นบำท 76 ลำ้นบำท และ 67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วม  
 

 

ค่าใชจ้า่ย  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 77.63 16.94 76.22 17.07 67.42 17.05 

คำ่ใชจ้่ำยบริหำร 364.22 79.49 359.67 80.57 322.75 81.65 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 16.34 3.57 10.52 2.36 5.11 1.30 

รวมค่าใชจ้า่ย 458.19 100.00 446.41 100.00 395.22 100.00 
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- ค่าใชจ้า่ยบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2562 - 2564 มีจ ำนวน 364 ล้ำนบำท 360 ล้ำนบำท และ 323 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบัหรือคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 10 ในปี 2562 – 2563 และรอ้ยละ 8 ในปี 2564 ของรำยไดร้วม 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรท่ีส ำคัญประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนักงำนเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 41 

รอ้ยละ 41และรอ้ยละ 55 ตำมล ำดบัของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรท่ีส ำคญัอื่น ๆ ประกอบดว้ย  

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรพัย ์ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวสัดุส ำนักงำนค่ำท่ีปรึกษำ ค่ำเบ้ียประกนัภยัลูกหน้ี และค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ น 

 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษัทบนัทึกส่วนแบ่งผลก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษัทร่วม ตำมสดัส่วนท่ีบริษัทถือหุน้ โดยถือหุน้ในบริษัท น ้ำซอ้ไฮโดร
เพำเวอร ์จ ำกดั ในสดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 39 และถือหุน้ในบริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited 

ในสดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 25  
 

บริษัทร่วม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  มูลค่า มูลค่า มูลค่า 
บริษัท น ้ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั    (8,938)     (12,756) (16,112) 
Phu knanh Solar Power Joint Stock Co.,Ltd      14,699        36,506  21,815 

รวม        5,761        23,750  5,703 

 

รายไดท้างการเงิน 

 รำยไดท้ำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบ้ียรบั จำกเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
โดยในปี 2562-2564บริษัทมีดอกเบ้ียรบั จ ำนวน 27 ลำ้นบำท 11 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำส่วน   
รอ้ยละ 0.05 ของรำยไดร้วม  

 ปี 2562 บริษัทมีรำยไดด้อกเบ้ียรบั 27 ลำ้นบำทเพิ่มขึ้ นจำกปีก่อน 18 ลำ้นบำท มำจำกบริษัทไดใ้หบ้ริษัทร่วม        
กูย้มืเงิน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำรอ้ยละ 6.75-7 ต่อปี 

 ปี 2563 บริษัทมีรำยไดด้อกเบ้ียรบั 11 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 16 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษัทไดร้บัคืนเงินกูย้ืม   
ระยะสั้นจำกบริษัทร่วม 

ปี 2564 บริษัทมีรำยไดด้อกเบ้ียรบั 2 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษัทไดร้บัคืนเงินกูย้ืม   
ระยะสั้นจำกบริษัทร่วม 

 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2562 – 2564 จ ำนวน 86 ลำ้นบำท 95 ลำ้นบำท และ 248 ลำ้นบำท และคิดเป็นอตัรำ
ก ำไรสุทธิประมำณรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วมส ำหรับปี 2562 รอ้ยละ 3 ของรำยไดร้วมส ำหรับปี 2563 และรอ้ยละ 6 

ของรำยได้รวมส ำหรับปี 2564 และเป็นส่วนของผู ้ถือหุน้ของบริษัทฯ ในปี 2562 - 2564 เป็นจ ำนวน 80 ล้ำนบำท 

93 ลำ้นบำท และ 246 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 110 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 

25 ลำ้นบำท แบ่งเป็นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ ำปี 30 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำว และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวประมำณ 5 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใชจ้่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณ
รอ้ยละ 26 ของก ำไรก่อนภำษี ซ่ึงมีอตัรำสูงกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดไม่มำกเน่ืองจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2563 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 112 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ  
17 ลำ้นบำท แบ่งเป็นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ ำปี 30 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
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ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวประมำณ 13 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใชจ้่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณ
รอ้ยละ 27 ของก ำไรก่อนภำษี  

ปี 2564 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 310 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลประมำณ 62 

ลำ้นบำท แบ่งเป็นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ ำปี 63 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวประมำณ 1 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใชจ้่ำยภำษีท่ีจ่ำยจริงประมำณ
รอ้ยละ 20 ของก ำไรก่อนภำษี  

ปี 2562 - 2564 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ประมำณ รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 14 ตำมล ำดับ  
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงิน
เฉพำะและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมท่ีบริษัทก ำหนด (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ขอ้ 
8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล) ในระหว่ำงปี 2562 - 2564 บริษัทมีก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

เป็นจ ำนวนประมำณ 35 ล้ำนบำท 72 ล้ำนบำท และ 222 ล้ำนบำทตำมล ำดับ และได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 

ผลประกอบกำรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 24  ลำ้นบำท 47 ลำ้นบำทและ 70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำ
เงินปันผลจ่ำยประมำณรอ้ยละ 69  รอ้ยละ 65 และรอ้ยละ 32 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตำมล ำดบั 

ซ่ึงมรีำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

เงินปันผล เงินปันผลจา่ยต่อ
หุน้ (บาท) 

เงินปันผลจา่ย
ทั้งหมด (ลา้นบาท) 

เงินปันผลประจ  าปี 2562 ประกอบดว้ย   

- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.02 24 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2562 0.02 24 

เงินปันผลประจ  าปี 2563 ประกอบดว้ย   

เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 –สุทธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน
ปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 

0.01 

 

12 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.03 35 

เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 –สุทธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน
ปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 

0.03 35 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2563 0.04 82 

เงินปันผลประจ  าปี 2564 ประกอบดว้ย   

- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.03 35 

- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 –สุทธิภำยหลงัจำกหกัเงินปันผล
ระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 

0.03 35 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2564 0.06 70 

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2564 น้ัน ในอตัรำ 0.13 บำท ต่อหุน้ ไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ส ำหรับผลด ำเนินงำนปี 2564 ไปแลว้ในอัตรำ 0.03 บำทต่อหุน้ คงเหลือส ำหรับเงินปันผลท่ีจ่ำยอีกจ ำนวน 0.10 บำทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 
117.57 ลำ้นบำท จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 โดยมีก ำหนดจ่ำยปันผลดังกล่ำวภำยในเดือน พฤษภำคม 
2565 ส ำหรบัในอนำคต บริษัทจะยงัคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงเคร่งครดั 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

สินทรัพยร์วมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562- 2564 มีจ ำนวนประมำณ 3,631 ลำ้นบำท 3,068 ลำ้น
บำทและ 3,661 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยส่์วนใหญ่ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ซ่ึงมีสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
28-38 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมด ส่วนสินทรัพยท่ี์ส ำคัญรองลงมำ ไดแ้ก่ สินคำ้คงเหลือ ซ่ึงมีสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 

13-17 และท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงมีสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 10 และในปี 2562 มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 324  
ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 9ของสินทรพัยร์วม 

ทั้งน้ี สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2562 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้ น ประมำณ 189  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 
2561 โดยสินทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ น ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม จ ำนวน 298 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึ้ น 198 
ลำ้นบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้ น 126 ลำ้นบำท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 100 ลำ้นบำท สินทรพัย์
ท่ีลดลงไดแ้ก่ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น และ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำลดลง 422 ลำ้นบำท ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์
ลดลง 20 ลำ้นบำท  

ทั้งน้ี สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2563 มีจ ำนวนลดลง ประมำณ 563 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกบัปี 
2562 โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัท ไดร้ับคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษัทร่วมเป็นจ ำนวน 298 ลำ้นบำท ประกอบกบั
รำยไดข้องบริษัทลดลงท ำใหสิ้นคำ้คงเหลือและงำนระหว่ำงท ำลดลงจ ำนวน 267 ลำ้นบำท รวมทั้งลูกหน้ีกำรคำ้ลดลง  
76 ล้ำนบำทส่วนสินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้ นจำกสัญญำเพิ่มขึ้ น 54 ล้ำนบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้ น 

21 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2564 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้ น ประมำณ 593 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 19 เมื่อเทียบกบัปี 
2563 โดยสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้ นไดแ้ก่ลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดขึ้ นจำกสัญญำเพิ่มขึ้ น 488 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือ
เพิ่มขึ้ น 148 ลำ้นบำท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 58 ลำ้นมำจำกส่วนแบ่งก ำไร และ ลงทุนเพิ่ม ส่วนสินทรพัยท่ี์ลดลง
คือเงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกันจ ำนวนเน่ืองจำกปลดภำระค ้ำประกนัจำกสถำบันกำรเงิน รวมทั้งมีกำรขำยท่ีดินออกไป
บำงส่วน 

 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562–2564 บริษัทมีลูกหน้ีกำรคำ้,ลูกหน้ีอื่น และสินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้ นตำมสัญญำรวม
ประมำณ 1,198 ลำ้นบำท 1,176 ลำ้นบำท และ 1,664 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม
ประมำณรอ้ยละ 33 รอ้ยละ 38 และรอ้ยละ 45 ตำมล ำดบั ซึ่งมีรำยละเอียดดงัน้ี :- 

 

- ลกูหน้ีการคา้ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562–2564 บริษัทมีลูกหน้ีกำรค้ำ-สุทธิประมำณ 989 ล้ำนบำท 918 ล้ำนบำท  

และ 1,322 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วมประมำณ รอ้ยละ 27 รอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 36

ตำมล ำดับ โดยลูกหน้ีกำรค้ำมีจ ำนวนลดลงตำมยอดขำยสินค้ำของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำ  

และกำรพิจำรณำใหสิ้นเช่ือ แก่ลูกคำ้แต่ละรำยท่ีชดัเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดบัชั้นกำรใหสิ้นเช่ือ (credit rating) จำกกำร
วิเครำะหง์บกำรเงินของลูกคำ้ยอ้นหลงั และวิเครำะหด์ำ้นกำรเงิน และดำ้นธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรใหสิ้นเช่ือ
อย่ำงสม ำ่เสมอทั้งน้ี โดยเฉล่ีย บริษัทใหร้ะยะเวลำช ำระค่ำสินคำ้แก่ลูกคำ้ประมำณ 30-90 วนั โดยรำยละเอียดของอำยุ
ลูกหน้ีกำรคำ้ ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 2564 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางแสดงอายลุกูหน้ีการคา้ 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

    

 มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน 

ลูกหน้ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ    477.00 44.63% 556.00 52.90% 901.00 61.71% 

ลูกหน้ีเกินก ำหนดช ำระ       

  ไมเ่กิน 3 เดือน 350.00 32.77% 258.00 24.55% 379.00 25.96% 

  3 -  6 เดือน 55.00 5.12% 31.00 2.95% 6.00 0.41% 

  6 -  12 เดือน 49.00 4.56% 42.00 4.00% 14.00 0.96% 

  เกิน 12 เดือนขึ้ นไป 138.00 12.93% 164.00 15.60% 160.00 10.96% 

ลูกหน้ีกำรคำ้รวม 1,069.00 100.00% 1,051.00 100.00% 1,460.00 100.00% 

หกั คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้ น 

(80.00) (7.45%) (133.00) (12.65%) (138.00) (9.45%) 

ลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ 989.00 92.55% 918.00 87.35% 1,322.00 90.55% 

 

บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ี โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะหอ์ำยุหน้ี และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะน้ัน ๆ ทั้งน้ี ในกำรวิเครำะหอ์ำยุของหน้ี
ท่ีคงคำ้ง บริษัทมีนโยบำยท่ีจะตั้งส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นในอตัรำรอ้ยละ 50 ของมลูค่ำลูกหน้ีส ำหรบั
ลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ 6–12 เดือน และตั้งส ำรอง  ในอตัรำรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำลูกหน้ีส ำหรบัลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกิน 12 เดือน
ขึ้ นไป 

ณ วนัท่ี31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 

6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 82 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม และมีอตัรำส่วนของลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 

12 เดือนประมำณรอ้ยละ 5 และอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ12เดือนขึ้ นไป ประมำณรอ้ยละ13ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม 

ตำมล ำดบั และไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวน 80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม 

ท ำใหค้งเหลือลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ ประมำณ 989 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 

6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 80 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม และมีอตัรำส่วนของลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 

12 เดือนประมำณรอ้ยละ 4 และอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ13เดือนขึ้ นไปประมำณรอ้ยละ16ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวน 133 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ13ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม 

ท ำใหค้งเหลือลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ ประมำณ 918 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 

6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 88 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม และมีอตัรำส่วนของลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 

12 เดือนประมำณรอ้ยละ 1 และอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ13เดือนขึ้ นไปประมำณรอ้ยละ11ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม
ตำมล ำดบั และไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวน 138 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 9 ของลูกหน้ีกำรคำ้รวม
ท ำใหค้งเหลือลูกหน้ีกำรคำ้-สุทธิ ประมำณ1,322 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของบริษัทได้
ปรบัมำใชน้โยบำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี ๙ เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมและ
ติดตำมกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีท่ีก ำหนดขึ้ นมีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรบัธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
พิจำรณำปรบัปรุงนโยบำยทำงดำ้นลูกหน้ีใหม้ีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ ์โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงและประโยชน์ท่ีบริษัท
จะไดร้บั 

ปี 2562–2564 บริษัทมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินทำงดำ้นระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้ของงำนขำย
สินค้ำ ประมำณ 106วัน 89วัน และ 97 วัน ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกับนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษัท 
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- ลกูหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีอื่นประกอบดว้ย ลูกหน้ีอื่น รำยไดค้ำ้งรบัอื่น ๆ ค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำ และเงินทดรองจ่ำยและดอกเบ้ียคำ้งรับ  

 ซ่ึงมีจ ำนวนรวมประมำณ 35 ลำ้นบำท 29 ลำ้นบำท และ 57 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562– 2564 ตำมล ำดบั  
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 
บริษัทมีสินทรพัยท่ี์เกิดขึ้ นจำกสญัญำ มำจำกรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้งท่ีบริษัทรบัรูร้ำยไดแ้ลว้ แต่ยงัไม่ถึงก ำหนด

เรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ”  และจะเปล่ียนเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิจะไดร้บั
ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เมื่อบริษัทฯ ไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ิน และลูกคำ้รบัมอบงำน 

บริษัทมีสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำประกอบดว้ย    

          (หน่วย : พนับำท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน 

รำยไดบ้ริกำรติดตั้งคำ้งรบั 13,085 7.56% 14,501 6.30% 38,308 13.44% 

รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกเก็บ 159,860 92.43% 212,303 92.30% 243,512 85.40% 

เงินประกนัผลงำน 25 0.01% 3,209 1.40% 3,313 1.16% 

รวมสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 172,970 100.00% 230,013 100.00% 285,133 100.00% 

 

- สินทรพัยท่ี์รบัรูจ้ากตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ 
สินทรัพยท่ี์รับรูจ้ำกตน้ทุนในกำรท ำใหเ้สร็จส้ินตำมสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ เป็นงำนระหว่ำงติดตั้งท่ีเกิดจำกรำยได้ 

งำนบริกำรติดตั้ง นโยบำยกำรรบัรูร้ำยไดง้ำนบริกำรติดตั้ง  บริษัทจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่องำนท่ีไดร้บัมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ย 

โดยสำมำรถวัดมูลค่ำและควำมส ำเร็จของงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล แต่ส ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้ง  

ระบบโทรคมนำคมบริษัท รับรูไ้ดเ้มื่องำนส ำเร็จท่ี 95% ของมูลค่ำงำน  และอีก 5 % จะรับรูเ้มื่อมีเอกสำรกำรยืนยัน
ควำมส ำเร็จของ 100 %  และงำนท่ียงัไม่ส ำเร็จถึง 95 % บริษัทจะรบัรูเ้ป็นงำนระหว่ำงท ำ ดว้ยเหตุน้ี บริษัทจึงไดบ้นัทึก
มูลค่ำงำนท่ียงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จเป็นงำนระหว่ำงติดตั้งอยู่ในบญัชีสินทรพัยท่ี์รบัรูจ้ำกตน้ทุนในกำรท ำใหเ้สร็จส้ินตำม
สญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ประกอบดว้ย     

      (หน่วย : พนับำท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน 

งำนโทรคมนำคม 32,172 22.53% 12,756 9.60% 8,083 3.36% 

งำนติดตั้งอ่ืน 110,638 77.47% 120,103 90.40% 232,775 96.64% 

รวม 142,810 100.00% 132,859 100.00% 240,858 100.00% 

 

ปี 2563 มีงำนระหว่ำงท ำของงำนโทรคมนำคมอยูท่ี่ 13 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ลดลง 20 ลำ้นบำท ส่วนงำน
ระหว่ำงติดตั้งอื่น ประกอบดว้ย งำนอุปกรณป้์องกนัไฟลำม 2 ลำ้นบำทและงำนติดตั้งอื่น 118 ลำ้นบำท  

ปี 2564 มีงำนระหว่ำงท ำของงำนโทรคมนำคมอยู่ท่ี 8 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ลดลง 5 ลำ้นบำท ส่วนงำน
ระหว่ำงติดตั้งอื่น ประกอบดว้ย งำนอุปกรณป้์องกนัไฟลำม 2 ลำ้นบำทและงำนติดตั้งอื่น 230 ลำ้นบำท 
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สินคา้คงเหลือ 

บริษัทมีนโยบำยบนัทึกมูลค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงติดตั้งดว้ยรำคำทุน(วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือFirst in 

First out) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ แลว้แต่อย่ำงใดจะต ำ่กว่ำ และบันทึกมูลค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบ้ิล  

ดว้ยรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง หรือ Specific) หรือมลูค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดร้บั แลว้แต่อยำ่งใดจะต ำ่กว่ำ  
ทั้งน้ี บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ในงบก ำไรขำดทุนในกรณีท่ีรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ        

ในงวดบญัชีใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดร้บั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหก้ำรปรบัลดมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือใหต้ ำ่กว่ำรำคำทุนหมดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนท่ีเคยรบัรู ้    
ในงวดบญัชีก่อนๆ ในงบก ำไรขำดทุนของงวดบญัชีน้ัน ๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562–2564 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 629 ล้ำนบำท 372 ล้ำนบำท  
และ 521 ลำ้นบำทตำมล ำดับ คิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 17 รอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 17 เมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม 
ตำมล ำดบั ทั้งน้ี รำยละเอียดของสินคำ้คงเหลือของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 2564 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 

 

                                                                                                                           (หน่วย : ลำ้นบำท) 
รายการ 2562 2563 2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 657.85 400.46 540.54 

หกัรำยกำรปรบัลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้บั (28.46) (28.24) (20.02) 
สินคำ้ส ำเร็จรูป – สุทธิ 629.39 372.22 520.52 

 

สินคำ้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูป  ซึ่งประกอบดว้ยสำยไฟฟ้ำ  อุปกรณไ์ฟฟ้ำ ฯลฯ 

ในช่วงปี 2562 - 2564 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้โดยเฉล่ียประมำณ 72 วนั 61 วนั และ 61วนั ตำมล ำดบั 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วนัของประมำณกำรยอดขำย 

เพื่อใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลำขำยสินคำ้ของบริษัทในปัจจุบนั 

อน่ึง บริษัทมีนโยบำยตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยจะตั้งส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25 ส ำหรบั
สำยไฟฟ้ำท่ีจดัเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตั้งส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25–100 เพิ่มขึ้ นตำมระยะเวลำท่ีจดัเก็บ ส ำหรบัสินคำ้
ประเภทอื่นท่ีจดัเก็บนำนเกินกว่ำตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และสินคำ้ท่ีเสียหำย (Bad) รอ้ยละ 100 ทั้งน้ี เน่ืองจำกสินคำ้ส ำเร็จรูป 

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเร่ืองควำมลำ้สมยัและเส่ือมสภำพ ณ ส้ินปี 2564 มีส ำรองค่ำเผ่ือ
กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำท 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 2 บริษัท คือ 

1.บริษัทน ้ำซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนน ้ำ     
ซ่ึงตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐประชำชนลำว สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ  38 ในระหว่ำงปี 2564 มีกำรลงทุนเพิ่มจ ำนวน 

11ลำ้นบำทท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจำกรอ้ยละ 38 เป็นรอ้ยละ 39  
2.บริษัท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited .ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำย

พลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม  สดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 25 เงินลงทุน   
ในบริษัทร่วมแสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์บริษัทแสดงมูลค่ำท่ีดินตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำ ของอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเสน้ตรง
ตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ โดยประมำณ 5-20 ปี แลว้แต่ประเภทของทรพัยสิ์น อำคำร อำยุกำรใชป้ระโยชน์ 20 ปี สินทรพัย์
อื่นอำยุกำรใชป้ระโยชน์ 5 ปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562-2564 บริษัทมี ท่ี ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 367 ล้ำนบำท 

353 ล้ำนบำทและ 284 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ท่ีดิน อำคำร ซ่ึงคิดเป็นสัดส่ วนประมำณ 

รอ้ยละ 89-91 ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีมีสดัส่วนรองลงมำ ไดแ้ก่ ยำนพำหนะ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 5 ส่วนท่ีเหลือ
จะเป็นอุปกรณแ์ละเคร่ืองใชส้ ำนักงำน  เคร่ืองมือและอุปกรณ ์เคร่ืองตกแต่งอำคำร 

ปี 2562 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 367 ลำ้นบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซ้ือ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 11 ลำ้นบำท 

มีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 35 ลำ้นบำท  
ปี 2563 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 353 ลำ้นบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซ้ือ เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 21 ลำ้นบำท 

มีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 29 ลำ้นบำท  
ปี 2564 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 284 ลำ้นบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซ้ือ เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 11 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 62 ลำ้นบำท 

มีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 23 ลำ้นบำท  
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ปี 2556 บริษัทไดม้ีกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติั ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษัทระบุ 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหน้ีสินระหว่ำงเกณฑท์ำงบัญชีและภำษีอำกร เพื่อรบัรู ้
ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรพัยห์รือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีตำมหลักเกณฑท่ี์ก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำน  

กำรบัญชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติมีผลท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 เป็นจ ำนวนประมำณ 30 ล้ำนบำท 43 ล้ำนบำท  
และ 44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

- โครงสรา้งเงินทุน 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุน้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562-2564 อยู่ในระดับ 1.21 เท่ำ 0.84 เท่ำ 

และ0.92 เท่ำ ซ่ึงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้อยูใ่นสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562– 2564 มีจ ำนวนประมำณ 1,988 ลำ้นบำท 1,402 ลำ้นบำท 

และ 1,759 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น   ส่วนท่ีรองลงมำคือเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน และ หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ  

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,988 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหน้ีสิน
หมุนเวียนประมำณ 1,907  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีอื่นจ ำนวนประมำณ 1,117 ลำ้นบำท หน้ีสินท่ีเกิดขึ้ นจำกสญัญำ 56 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และบริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนประมำณ 81 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4 
ของหน้ีสินรวมโดยหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวนประมำณ 67 ลำ้นบำท 

และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 11 ลำ้นบำท  
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หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนประมำณ 1,402 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหน้ีสิน
หมุนเวียนประมำณ 1,314 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 94 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

และเจำ้หน้ีอื่นจ ำนวนประมำณ 1,000 ลำ้นบำท หน้ีสินท่ีเกิดขึ้ นจำกสัญญำ 81 ลำ้นบำท  เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน  200 ลำ้นบำท ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 6 ลำ้นบำทและภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 13 ลำ้นบำท บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนประมำณ88 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของหน้ีสินรวม 

โดยหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจ ำนวนประมำณ 74 ลำ้นบำท และ หน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ13 ลำ้นบำท  

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวนประมำณ 1,759 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหน้ีสิน
หมุนเวียนประมำณ 1,674 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 95 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

และเจำ้หน้ีอื่นจ ำนวนประมำณ 1,335 ลำ้นบำท หน้ีสินท่ีเกิดขึ้ นจำกสญัญำ 154 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน 105 ลำ้นบำท ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 4 ลำ้นบำทและภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 43 ลำ้นบำท บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนประมำณ 85 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของหน้ีสินรวม 

โดยหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีส ำคญั คือ ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจ ำนวนประมำณ 75 ลำ้นบำท และ หน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นบำท  

 

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใชแ้หล่งทุนจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นหลัก ซ่ึงอำจท ำใหบ้ริษัทประสบกบัควำมเส่ียง
ทำงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลักท่ีบริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร  

และเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทตัว๋สญัญำใชเ้งิน ซ่ึงสถำบนักำรเงินมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับ
กำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีควำมมัน่ใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกูย้ืมดังกล่ำวแก่สถำบันกำรเงินไดต้ำมระยะ  

เวลำท่ีก ำหนด 

หน้ีสินในส่วนของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี :- 

 เงินกูย้มืระยะสั้น วงเงินรวม 3,467 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 121 ลำ้นบำท   
 เงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทตัว๋สญัญำใชเ้งิน และวงเงิน Trade on Demand เป็นวงเงินคลำ้ยตัว๋สญัญำใชเ้งิน   

แต่สำมำรถเบิกเงินจำกสถำบันกำรเงินตำมยอดลูกหน้ีและ/หรือเจำ้หน้ีท่ีใชอ้ำ้งอิง วงเงินรวม 3,346  
ลำ้นบำท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษัทยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน 580 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

76 

   

- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 

บริษัทไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือกับบริษัทลีสซ่ิง เพื่อเช่ำ และเช่ำซ้ือยำนพำหนะ ส ำหรับใชใ้น  

กำรด ำเนินงำนของบริษัท ซ่ึงอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำ 

เป็นรำยเดือน และคิดดอกเบ้ียในอตัรำเฉล่ียประมำณรอ้ยละ 1.99-8.88 ต่อปี ในระหว่ำงปี 2562-2564 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562– 2564 บริษัทมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ำ่ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
และสญัญำเช่ำซ้ือ เป็นจ ำนวน 19 ลำ้นบำท 20 ลำ้นบำท และ 14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำ
ช ำระเงินดงัน้ี                                                                      

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ 31/12/62 ณ 31/12/63  ณ 31/12/64 

 ไม่เกิน    
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน  
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ำ่ท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

6.70 12.36 19.06 6.62 14.21 20.83 4.40 9.80 14.20 

ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี (0.82) (1.28) (2.10) (0.99) (1.59) (2.58) (0.70) (0.89) (1.59) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้น
ต ำ่ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

5.88 11.08 16.96 5.63 12.61 18.25 3.70 8.91 12.61 

 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ และเจำ้หน้ีอื่น  บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยช ำระหน้ีอยู่ท่ี 30-120 วนั แลว้แต่ประเภทของเจำ้หน้ี       
และในปี 2562-2564 อตัรำกำรจ่ำยช ำระหน้ีเท่ำกบั 130 วนั 127 วนั และ 127 วนั ตำมล ำดบั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี
อื่น ของบริษัท ประกอบดว้ย 

             (หน่วย : พนับำท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน มูลค่า สดัส่วน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 988,200 88.47 854,269 85.40 1,111,833 83.27 

ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ 62,899 5.63 79,818 7.98 101,658 7.61 

เจำ้หน้ีอ่ืน 10,636 0.95 11,300 1.13 24,089 1.80 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 55,302 4.95 54,959 5.49 97,702 7.32 

รวม 1,117,037 100.00 1,000,346 100.00 1,335,282 100.00 
 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562-2564 มี จ ำนวน 1,117 ลำ้นบำท  1,000  ลำ้นบำท 

และ 1,335 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ เป็นตน้ทุนประมำณกำรของงำนบริกำรติดตั้ง  ซ่ึงเกิดจำกเจำ้หน้ี
กำรคำ้ ไม่ไดส่้งเอกสำรกำรเรียกช ำระเงิน  แต่บริษัทรับรูร้ำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งแลว้ เจำ้หน้ีอื่น และค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  

เป็นค่ำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีบริษัทจ่ำย ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น ค่ำส่งเสริมกำรขำย ค่ำนำยหน้ำ ค่ำสอบบญัชี  ค่ำไฟฟ้ำ 

ค่ำน ้ำประปำ ค่ำโทรศพัท ์และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ เป็นตน้ 
 

- ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 

บริษัทไดส้ ำรองเงินเพื่อจ่ำยชดเชยใหก้บัพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยใช้
สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมิน ประกอบดว้ย อตัรำคิดลด อตัรำกำร
ขึ้ นเงินเดือน และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน ในกำรค ำนวณ  ซ่ึงจ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว   
ของพนักงำน ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน เป็น จ ำนวน 67 ลำ้นบำท 74 ลำ้นบำท และ 75 ลำ้นบำท 

ในปี 2562-2564 ตำมล ำดบั 
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- สว่นของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562–2564 มีจ ำนวนประมำณ 1,643 ล้ำนบำท 1,666 ล้ำนบำท  
และ1,902 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึ้ นตำมผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสุทธิ 86 ล้ำนบำท 94 ล้ำนบำท 

และ 248 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,643 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 

1,578 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 65 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
ประมำณ 30 ลำ้นบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 85 ลำ้นบำทหกัก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 21 ลำ้นบำท 
และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 94 ลำ้นบำท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,666 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,599 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 67 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้ นจำกปีก่อน
ประมำณ 23 ล้ำนบำท มำจำก บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 95 ล้ำนบำทหัก ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

25 ลำ้นบำทและผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 47 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,903 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,833 ลำ้นบำทองคป์ระกอบอื่นส่วนของผูถื้อหุน้ 14 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท
ย่อยจ ำนวน 68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นจำกปีก่อนประมำณ 236 ล้ำนบำท บริษัทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี  
248 ลำ้นบำท บวกก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 59 ลำ้นบำทและจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 71 ลำ้นบำท  

 

- อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร* 23% 26% 68% 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ 2% 3% 6% 

อตัรำกำรหมุนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.09 1.05 1.04 
 

ปี 2562-2564 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสรำ้งผลตอบแทนจำกสินทรัพยไ์ดอ้ย่ำงต่อเน่ือง โดยมีอัตรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรประมำณ ร้อยละ 23 ร้อยละ 26 และร้อยละ 68 ตำมล ำดับ มีอัตรำผลตอบแทน 

จำกสินทรัพย์ประมำณ ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 และร้อยละ6  ตำมล ำดับ และมีอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ 1.09 เท่ำ  
1.05 เท่ำ และ 1.04เท่ำตำมล ำดบั 

 

สภาพคล่อง 
                      (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 204.13 293.41 (174.21) 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (341.03) 293.89 311.05 

กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 262.99  (566.69) (172.17) 
กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 126.08 20.61 (35.33) 

 

จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีตอ้งกำรเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรติดตั้ง 
รวมทั้งจ่ำยผลตอบแทนคืนใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกปี ดังน้ัน กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบ  

ของสินคำ้คงเหลือ และลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงมีผลท ำใหใ้นแต่ละปี บริษัทมีกำรใชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมด ำเนินงำน 

และกิจกรรมลงทุน  
ปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษี 110 ลำ้นบำทปรับปรุงรำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด 71 ลำ้นบำท และมีลูกหน้ี

กำรคำ้และลูกหน้ีอื่นลดลง159ลำ้นบำท สินทรพัยท่ี์เกิดตำมสญัญำลดลง260ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึ้ น206ลำ้นบำท 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น เพิ่มขึ้ น 149 ลำ้นบำทท ำใหบ้ริษัทเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  จ ำนวน 242 ลำ้นบำท  
และเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 204 ลำ้นบำท กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมำณ 341 ลำ้นบำท โดยให้
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บริษัทร่วมกูย้มืเงินจ ำนวน 316 ลำ้นบำท ซ้ืออุปกรณส์ ำนักงำนประมำณ 6  ลำ้นบำท จ่ำยเงินลงทุนในบริษัท น ้ำซอ้ ไฮโดร
เพำเวอร ์จ ำกดั 16 ลำ้นบำทและจ่ำยเงินลุนทุนในPhu Khanh Solar Power จ ำนวน 96 ลำ้นบำท  ทั้งน้ีบริษัทไดใ้ชก้ระแส
จำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 263 ลำ้นบำทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้ น จ ำนวน 398 ลำ้นบำท ช ำระเงินกูย้ืมระยะยำว
จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 12 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 
บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 94 ลำ้นบำท ดว้ยเหตุน้ีส่งผลใหบ้ริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 
2562 ลดลงประมำณ 126 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ส้ินปี 2562 เท่ำกบั 332 ลำ้นบำท  

ปี 2563 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษี112 ล้ำนบำท มีรำยกำรปรับปรุงท่ีไม่กระทบเงินสดท ำให้บริษัทมีก ำไร 

176 ลำ้นบำท บริษัทมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นลดลง18 ลำ้นบำท สินทรัพยท่ี์เกิดตำมสัญญำ เพิ่มขึ้ น 54 ลำ้นบำท 
สินคำ้คงเหลือและงำนระหว่ำงท ำ ลดลง 267 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  ลดลง 117 ลำ้นบำทหน้ีสินท่ีเกิดจำก
สญัญำ เพิ่มขึ้ น 26 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  จ ำนวน 310 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปีบริษัท
มีรบัดอกเบ้ีย 11 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบ้ีย 9 ลำ้นบำทและจ่ำยภำษีเงินได ้18 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษัทมีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน 293 ลำ้นบำท บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน  294 ลำ้นบำท โดยบริษัทร่วมคืน เงินกูย้ืมเงิน
จ ำนวน 298 ลำ้นบำท และบริษัทไดใ้ชก้ระแสจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 567 ลำ้นบำท มำจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้มื
ระยะสั้น จ ำนวน 495 ลำ้นบำท ช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 16 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำง
กำรเงินประมำณ 9 ลำ้นบำท และ บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 47 ลำ้นบำท ดว้ยเหตุน้ีส่งผลให้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2563 เพิ่มขึ้ นประมำณ 21 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ส้ินปี 
2563 เท่ำกบั 353 ลำ้นบำท  

ปี 2564 บริษัท และมีก ำไรก่อนภำษี 310 ลำ้นบำท มีรำยกำรปรบัปรุงท่ีไม่กระทบเงินสดท ำใหบ้ริษัทมีก ำไร 190  
ลำ้นบำท บริษัทมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นเพิ่มขึ้ น 438 ลำ้นบำท สินทรัพยท่ี์เกิดตำมสัญญำ เพิ่มขึ้ น 55 ลำ้นบำท 

สินคำ้คงเหลือและงำนระหว่ำงท ำเพิ่มขึ้ น 248 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นเพิ่มขึ้ น 335 ลำ้นบำท หน้ีสินท่ีเกิด
จำกสญัญำ เพิ่มขึ้ น 72 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษัทมีกระเสเงินสดสุทธิใชไ้ปกิจกรรมด ำเนินงำน 174 ลำ้นบำทบริษัทมีกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 311 ลำ้นบำท มำจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น 202 ลำ้นบำท และเงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั
จกสถำบันกำรเงิน 115 ลำ้นบำท และไดร้ับเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม 16 ลำ้นบำท กระแสเงินสดใชไ้ปในในกิจกรรม
จดัหำเงิน จ ำนวน 172 ลำ้นบำท มำจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น จ ำนวน 95 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 7 ลำ้นบำท และ บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 71 ลำ้นบำท 

ดว้ยเหตุน้ีส่งผลใหบ้ริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2564 ลดลงประมำณ 35 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ณ ส้ินปี 2564 เท่ำกบั 293 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2562–2564 คิดเป็น 1.37 เท่ำ 1.55 เท่ำ และ1.04เท่ำตำมล ำดับ  
และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 0.80 เท่ำ 1.16 เท่ำ และ 1.18เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งอตัรำส่วนดงักล่ำวอยูใ่นระดบั    
ไม่สูงมำกนัก เน่ืองจำกธุรกิจของบริษัทจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ โดยท่ีผ่ำนมำบริษัทใชแ้หล่ง
เงินทุนจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นหลักเพื่อใชใ้นกำรซ้ือ และใชจ้่ำยในกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม และงำนติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกนัไฟลำมและอื่น ๆ  
 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

79 

   

5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  

ช่ือบริษัท บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ CSS 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ จ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ รวมทั้ งเป็นผู ้ให้บริกำรติดตั้ ง  

ระบบโทรคมนำคม ระบบป้องกนัไฟลำม และอื่น ๆ  
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 329 หมู ่3 ต ำบลบำ้นใหม ่ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี  
ที่ตัง้สำขำชลบรุ ี 59 หมู ่7 ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ  จงัหวดัชลบรุ ี
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000561 

โทรศพัท ์ 02-018-1111 

โทรสำร 02-018-1142 

เว็บไชต ์  www.cssthai.com 

เลขำนุกำรบริษัท นำงสำวนงนุช  เตมีศรีสุข 

02-018-1111 / Email : secretary@cssthailand.com 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์ นำงประภสัสร ลกัษณว์ุฒิวงศ ์

02018-1111 ต่อ 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com 

ทุนจดทะเบียน 588,036,884.50 บำทแบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,176,073,769 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว ้0.50บำท 

ทุนช ำระแลว้ 587,869,544.50 บำทแบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,175,739,089 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว ้0.50บำท 

 

5.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปบริษัทยอ่ย 

ช่ือบริษัทยอ่ย (1) บรษัิท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัหนว่ยงำนรำชกำรเป็นหลกั และเป็นตวัแทนในกำรประสำนงำนซือ้
ขำยสนิคำ้ตำ่ง ๆ 

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 329 หมู ่3 ต ำบลบำ้นใหม ่ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี  
ที่ตัง้สำขำชลบรุ ี 59 หมู ่7 ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ  จงัหวดัชลบรุ ี
เลขทะเบียนบรษัิท 0125540007891 

โทรศพัท ์ 02-018-1111 

โทรสำร 02-018-1142 

ทนุจดทะเบียน 150,000,000 บำทแบง่เป็นหุน้สำมญั 1,500,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ทนุช ำระแลว้ 150,000,000 บำทแบง่เป็นหุน้สำมญั 1,500,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้ 
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ช่ือบริษัทยอ่ย (2) บรษัิท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย)จ ำกดั 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้เสำสัญญำณและอุปกรณ์โทรคมนำคม  ใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำ
เครอืขำ่ยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey 

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 10 ซอยนำคนิวำส 47 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร    
เลขทะเบียนบรษัิท 0105549083701 

โทรศพัท ์ 02-539-6693 

โทรสำร 02-539-6795 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำทแบง่เป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ทนุช ำระแลว้ 10,000,000 บำทแบง่เป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ รอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้ 
 

5.1.2 บุคคลอำ้งอิง 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ที่ตัง้ อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 02-009-9999 
โทรสำร 02-009-9991 
ผูส้อบบญัชี นำยปรชีำ อรุณนำรำ / นำงสำวศริำภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ /นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ ์

บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ที่ตัง้ ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 0-2264-0777 

โทรสำร 0-2264-0789-90 

ผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยใน บรษัิท รสิกเ์ลส โซลชูั่น จ ำกดั 

ที่ตัง้ เลขที่ 43 ซอยอดุมสขุ 30 แยก 1 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

โทรศพัท ์ 086-379-8600 

 

5.2 ขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

 - ไม่มี – 

 

5.3 ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

 - ไม่มี - 
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ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ 

6. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ   

 

 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์  โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโต 

อย่ำงมัน่คง และยัง่ยืน โดยมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนวิศวกรรมส่ือสำรและกำรให้บริกำร  

จัดจ ำหน่ำยสินค้ำวิศวกรรมระบบ ให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถืออย่ำงกว้ำงขวำงด้วยกำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ  

ระดบัมำตรฐำนสำกล โดยยึดมัน่ในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยกำรบริหำรจดักำรธุรกิจดว้ย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัท 

จดทะเบียนปี 2560 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและยกระดบัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนทุกปีและปรบัปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป รวมถึงใหก้ำรปฏิบติังำนในเร่ืองดงักล่ำวมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง และคณะกรรมกำร เช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบติังำนดำ้นกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้ประสบผลส ำเร็จต้องได้รับควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงก ำหนดเป็น
แนวนโยบำยใหผู้บ้ริหำร พนักงำนและบุคลำกรทุกคนของบริษัทตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรม และแนวปฏิบติัต่ำง ๆ 
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงจดัใหม้ีกำรส่ือสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนในดำ้น
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงต่อเน่ือง จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็น
กรอบในกำรปฏบิติังำนดำ้นต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู ้บ ริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องยึดมัน่คู่มือหลักกำรก ำกับดูและกิจกำร 

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติหน้ำท่ีและยึดถือเป็นคติประจ ำใจ  

ในกำรปฏบิติังำน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคัญร่วมกับผู ้บริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย  

ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมโปร่งใส โดยยึดมัน่ในควำมรบัผิดชอบ  

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำรจะตอ้งเป็นผูน้ ำในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ตำมแนวปฏบิติัดำ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติ ท่ี ดี  (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส 

และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ำย ดังน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรก ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติตำมแนวทำง 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท
ครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 
2. กำรปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทเพื่อให้ผู ้มีส่วน  

ไดเ้สียทุกฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท ภำยใตห้วัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้ยอ่ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นอกจำกน้ีบริษัท
ยงัไดจ้ดัท ำจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ซ่ึงได้
เผยแพร่ไวใ้นช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองคร์ะบบอิเล็กทรอนิกส ์( intranet) โดยในปี 2564 บริษัทไดด้ ำเนินกิจกำรภำยใต้
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ในแต่ละหมวดโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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หมวดที ่1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 
คณะกรรมกำรตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพื้ นฐำนต่ำง ๆของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐำนะของเจำ้ของบริษัท และใน

ฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เ ช่นสิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่  สิทธิในกำรได้รับข้อมูล  

ของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท สิทธิต่ำง ๆในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น สิทธิในกำร  

แสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเ ร่ืองส ำคัญของบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้ ง  

หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมท่ีส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ของบริษัท เป็นตน้ รวมทั้งมีเจตนำรมณท่ี์ชดัเจนท่ีจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิขั้นพื้ นฐำนของผูถื้อหุน้และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีผูถื้อหุน้สมควรไดร้บัดว้ย 

1.1 การปกป้องสิทธิผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและใหค้วำมส ำคญัถึงหน้ำท่ีในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงคุม้ครอง 
และส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกรำยใหไ้ด้รับและใชสิ้ทธิขั้นพื้ นฐำนของตนตำมกฎหมำยและขอ้บังคับของบริษัทอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมและเป็นธรรม ตำมขอ้บังของบริษัท และสอดคลอ้งตำมขอ้งบงัคบัและระเบียบของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(กลต.) และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสิทธิพื้ นฐำนของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ กำรซ้ือ กำรขำย กำรโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งใน
ก ำไรของกิจกำร กำรไดร้ับข่ำวสำรขอ้มูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงใน  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอนและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทน
ผูส้อบบัญชี และพิจำรณำเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท อำทิเช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ข
ขอ้บังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษต่ำง ๆเป็นตน้  
ทั้งน้ีบริษัทไม่มีกำรก ำหนดนโยบำย ในลกัษณะกีดกนัในกำรติดต่อส่ือสำรกนัของผูถื้อหุน้ และไม่มีนโยบำยในกำร
ท ำขอ้ตกลงระหว่ำงผูถื้อหุน้ท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อบริษัทหรือผูถื้อหุน้รำยอื่น 

1.2 การประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกปีโดยจะจดัภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบบัญชีในแต่ละปี 
ส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นจะเป็นกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมท่ี
เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีแนวนโยบำยในกำรสนับสนุนและจดัใหม้ีกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึงผูล้งทุนสถำบนัเขำ้ประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ย นอกจำกน้ีบริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีประชุมใหม้ี
ควำมหมำะสมและสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระ
กำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ำมหลักเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทหรือกฎเกณฑ์ 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียดหลกัทรพัย ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอใหผู้ถื้อ
หุน้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทได้
จดัท ำหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค ์เหตุผล ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงชดัเจน พรอ้มเอกสำรขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละวำระกำรประชุม ทั้งภำษำไทย ภำษำองักฤษ เพื่อเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทและจดัส่งใหผู้ ้ถือหุน้ล่วงหน้ำทำงไปรษณีย ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูลและระยะเวลำท่ีเพียงพอ 

ต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ ในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยั สำมำรถส่งค ำถำม  

ท่ีต้องกำรให้ตอบในท่ีประชุมผู ้ถือ หุ ้นเป็นกำรล่วงหน้ำตำมช่องทำงและหลักเกณฑ์ท่ีบ ริษัทก ำหนด  

หรือสำมำรถสอบถำม เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวำระท่ีเก่ียวขอ้งในวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้และภำยหลงักำร
ประชุมบริษัทจดัใหม้ีกำรบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได้ 
โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น ในวันพุธท่ี 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.  
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อำคำรอิมแพคชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยในระหว่ำงกำรประชุมบริษัทไม่ไดเ้พิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัทไดด้ ำเนิน 

กำรดงัน้ี 
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 ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมโดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และกำรเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนท่ีจะมีกำรจดักำรประชุมสำมญัผู ้ถือหุน้ 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2564 บริษัทก ำหนดให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคล 

เพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำไดต้ั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลำคม 2563 จนถึง
วนัท่ี 15 มกรำคม 2564 โดยบริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พรอ้มทั้งประกำศหลักเกณฑ ์และระบุขั้นตอนท่ีชัดเจน ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.cssthai.com ท่ีเมนู 
“ขอ้มูลนักลงทุน” ภำยใตห้วัขอ้ “ประชุม ผูถื้อหุน้”  ทั้งน้ีในช่วงเวลำของกำรรับเร่ือง ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอรำยช่ือบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
มำยงับริษัท 

2. บริษัทแจง้ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถจดัสรรเวลำในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดยไดจ้ดัท ำทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ
ส ำหรบัผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยในปี 2564 บริษัทเผยไดแ้พร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวนัท่ี 26 

มีนำคม 2564 

4. กำรน ำเสนอและจดัส่งขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ บริษัทมอบหมำยให ้บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัทฯเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมซ่ึงระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค ์เหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร และขอ้มูลต่ำง ๆท่ีส ำคญั  

ต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ รวมทั้งบริษัทไดจ้ดัท ำเป็นภำษำองักฤษส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ และไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่ำ 21 วนั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลและตดัสินใจ
อย่ำงเพียงพอ นอกจำกน้ีบริษัทยงัไดล้งประกำศในหนังสือพิมพ ์เพื่อแจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีและวำระกำร
ประชุม ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 

5. บริษัทจดัส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั้งค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะไปพรอ้มกบั
หนังสือเชิญประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  

เพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตั้งกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหน่ึงตำมท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็น 

ผูร้ับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุได ้รวมทั้งจดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้ริกำร
ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำย   

6. ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรมีกำรระบุขอ้มูล ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทท่ีด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรทั้งท่ีอยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์และไม่อยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ประเภท
กรรมกำรท่ีเสนอและกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงแสดงนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำร
พิจำรณำสรรหำกรรมกำรในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

7. ส ำหรับวำระก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี คณะกรรมกำรได้จัดใหม้ีกระบวนกำรในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส และไดร้ับกำรอนุมติัจำกผุถื้อหุน้ โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทได้เสนอต่อผู ้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุม และค่ำตอบแทนท่ีเป็นบ ำเหน็จ โดยแยกกำรน ำเสนอเป็นรำยคณะและรำย
ต ำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบำย และแนวทำงในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

8.  บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถจดัส่งค ำถำมท่ีตอ้งกำรใหช้ี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวำระกำร
ประ ชุมได้ ล่ ว งหน้ ำ  ก่ อนวันประ ชุม ผ่ ำนอี เมล์แอด เดรสของ เลขำ นุกำรคณะกรรมกำรบ ริ ษัท 
secretary@cssthailand.com ห รือจัด ส่ ง เอกสำรค ำถำมทำงไปรษณีย์ โดยจ่ ำหน้ ำซอง ถึ ง ฝ่ ำยเลขำ 

และส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสัมพนัธ์) บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 
329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

http://www.cssthai.com/
mailto:secretary@cssthailand.com
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วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึงผูล้งทุนสถำบนัใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยอ ำนวยควำมสะดวกและจดักำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้รวมถึงไม่
กระท ำกำรใด ๆอนัเป็นกำรลิดรอยสิทธิของผูถื้อหุน้ และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

ไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัทไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ในวนัประชุม
ดงัน้ี 

1. บริษัทไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยเขำ้ร่วมประชุมโดยจดัสถำนท่ีประชุมท่ีสำมำรถ
เดินทำงไดส้ะดวก อีกทั้งยงัจดับริกำรรถรบัส่งผูถื้อหุน้มำยงัสถำนท่ีจดัประชุมโดยระบุจุดรบัส่งในจดหมำยเชิญ
ประชุมอยำ่งชดัเจน 

2. บริษัทไดจ้ดัเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี โดยใชร้ะบบบำรโ์คด้ท่ีแสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้แต่ละรำย 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรใหแ้ก่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทใชบ้ริกำรระบบจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษัท แอฟฟินิต้ี รีเลชัน่ จ ำกดั  
ตั้งแต่กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรประมวลผล ซ่ึงสำมำรถแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทรำบโดย
ทนัที และโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้

3. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชุม 

4. กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัท รวมทั้งประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุก
คณะได้เขำ้ร่วมประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปีเพื่อช้ีแจงและตอบขอ้ซักถำมตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะจำกผูถื้อหุน้ นอกจำกน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัทไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชุมถึงหลกัเกณฑ ์วิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ 
และกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงใหผู้ ้
ถือหุน้รบัทรำบ 

6. บริษัทใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
7. จัดใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี หรือผู ้ถือหุน้รำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนน 

ในกำรประชุม ผูถื้อหุน้และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

8. จดัใหม้ีท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

9. บริษัทให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นท่ีเข ้ำประชุมภำยหลังจำกท่ีได้เ ร่ิมประชุมแล้ว มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ส ำหรับวำระท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดม้ีกำรลงมติ และนับเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้
ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป 

10. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยรำยละเอียดต่ำง ๆท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่ละวำระไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุน้ในหนังสือเชิญประชุมแลว้ และบริษัทไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำ  

11. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ บริษัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล 

12. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำร
ลงมติ และบนัทึกค ำถำมค ำตอบไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชุม 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. บริษัทจดัใหม้ีกำรแจง้มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และผลกำรลงคะแนนมติ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภำยในระยะเวลำท่ี ตลท.ก ำหนด 

2. หลงัจำกประชุมผูถื้อหุน้ส้ินสุดลง บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงละเอียดครบถว้นพรอ้มทั้งระบุ
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆวำระท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง  



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

85 

   

และจัดส่งใหก้ับตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันหลังจำกวนัประชุม พรอ้มทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.cssthai.com>นักลงทุนสมัพนัธ ์>ขอ้มลูผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

3. เผยแพร่บันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cssthai.com 

> นักลงทุนสมัพนัธ ์>ขอ้มูลน ำเสนอแบบมลัติมีเดีย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมไดร้บัทรำบขอ้มลูและ
บรรยำกำศในกำรประชุม 

 ทั้งน้ีในปี 2564 บริษัทไดร้ับคะแนน 100 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงประเมินโดยสมำคมส่งเสริมกำรลงทุนไทย  
 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholder) 
คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้และใหโ้อกำสแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัทุกรำย  

และก ำหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ำกบัหน่ึงเสียงและไม่กระท ำกำรใด ๆ 

ท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบนั 
ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ จึงก ำหนดแนวนโยบำยในกำรดูแล ปกป้องและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยไดร้บักำรปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียม
และเป็นธรรม ดงัน้ี 

1. บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูม้ีหน้ำท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระซ่ึงจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเร่ือง 
เช่น หำกเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหำวิธีแกไ้ขใหเ้หมำะสม 

กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส ำคัญและมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจ  

ของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุม
ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. บริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงหมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) โดยหำ้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและควรรอคอย
อยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
น้ันต่อบุคคลอื่นดว้ย 

3. บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร และผู ้บริหำรเก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีผู ้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ 
ในบริษัท และบทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพยข์องบริษัท 

ตอ้งรำยงำนกำรถือหลักทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59  
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันท ำกำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 

4. คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ จึงไดก้ ำหนดให ้
กรรมกำร และผู ้บริหำรระดับสูง (ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยขอ้มูลเพื่อควำมโปร่งใส  

และตรวจสอบได ้โดยกำรจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ใหท้ ำกำรทบทวนทุกปี 

5. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและเหมำะสม
เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ 

ตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงเผยแพร่
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ  

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พรอ้มทั้งแจง้ผลกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคล
ดงักล่ำวใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 

http://www.cssthai.com/
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6. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทั้งรำยงำนประจ ำปี  

และรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็น 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสำรประกอบวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยและเปิดเผยหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรดังกล่ำวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมภำยในรอบระยะเวลำ  

ท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก ำหนด 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษัทไดแ้นบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข.ซ่ึงเป็นแบบท่ี
ผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวำระไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเขำ้ร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้อีกทั้งบริษัทยงัเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ 
ดำวน์โหลดได ้

9. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจดัใหม้ีกำรใชบ้ัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง 
ทั้งน้ีเพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ภำยหลัง พรอ้มทั้งตรวจนับคะแนนเสียง 
และเปิดเผยกำรลงคะแนนเสียงและบนัทึกมติของท่ีประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชุม 

10. ใหสิ้ทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยำ่งเท่ำเทียมกนั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
11. คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้โดยเรียงตำมวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมและไม่มีกำร

เพิ่มวำระในท่ีประชุม นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพื่อควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ได้
เขำ้ร่วมประชุม 

12. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตอ้งกระท ำอย่ำงยุติธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค ำนึงถึงรำคำตำม
ธุรกิจปกติหรือเป็นรำคำอำ้งอิงกบัรำคำตลำดและค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญัรวมถึงคณะกรรมกำร
บริษัทไดก้ ำกบัดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครดัดว้ย 

 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บังคับ  

ของ ตลท.และ ส ำนักงำน กลต.อย่ำงเคร่งครดั รวมทั้งมีกำรทบทวนและสอบทำนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
อยำ่งสม ำ่เสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมัน่ใจไดว้่ำไดร้บักำรปฏบิติัละใชสิ้ทธิท่ีมีของตนเองไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders)  
คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนักงำน

และผูบ้ริหำรของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกคำ้ เจำ้หน้ีพนักงำน ชุมชนและสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม
เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน  

และกำรพฒันำธุรกิจของบริษัท ดงัน้ัน บริษัทจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ดังกล่ำวไดร้ับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ีบริษัทได้ก ำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

โดยประกำศในเว็บไซตบ์ริษัท และส่ือสำรไปยงัพนักงำนและผูบ้ริหำรเพื่อเป็น แนวปฏิบติัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
และยงัส่งเสริมใหม้ีควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงใหแ้ก่บริษัทตำม
แนวทำง ดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรใหม้ีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัท 

มีรำยไดแ้ละผลก ำไรเพิ่มขึ้ นเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้
ของบริษัทไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคำ้ 
 

บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกคำ้ด้วยควำมซ่ือสัตย์และเป็นธรรมอีกทั้งรักษำและพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์แบบยัง่ยืนกับลูกค้ำ รวมทั้งรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน 

จำกลูกคำ้น ำมำปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัควำมพึงพอใจสูงสุด 
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(ค) คู่คำ้ บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏบิติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรมเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้
และ/หรือข้อตกลงในสัญญำท่ีท ำร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี 

ทำงธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ำย 

(ง) คู่แขง่ 
 

บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏบิติัตำมกรอบกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดี 

(จ) เจำ้หน้ี บริษัทมีนโยบำยปฏบิติั ตำมเง่ือนไข สญัญำ และขอ้ผูกพนัท่ีตกลงกนัไวก้บัเจำ้หน้ี  
อยำ่งเคร่งครดั ทั้งในแง่กำรช ำระคืนหน้ี เงินกูย้มื ดอกเบ้ีย กำรดูแลหลกัทรพัยค์ ำ้
ประกัน และเง่ือนไขอื่น ๆรวมทั้งรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ีตำม
ขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินกูอ้ย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  ทั้งน้ีบริษัทฯจะรีบรำยงำน
เจำ้หน้ีล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัในสญัญำและร่วมกนัหำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

(ฉ) พนักงำน บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำ งเท่ำเทียม เป็นธรรม 

ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถของพนักงำน 

(ช) ชุมชนและสงัคม บริษัทใหค้วำมส ำคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด ำเนินธุรกิจอยำ่งมี
จริยธรรม และใหก้ำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก้ือกูลและสรำ้งสรรคต่์อสงัคม
ตำมควำมเหมำะสม 

(ซ) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครดั 

และวำงแนวทำงในกำรควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ืองอีกทั้ง
สนับสนุน ส่งเสริมใหค้วำมรู ้ฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและกำรใช้
ทรพัยำกร วสัดุ หรือ อุปกรณต่์ำง ๆอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

(ฌ) กำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

บริษัทมีนโยบำยใหบุ้คคลกรของบริษัท มีหน้ำท่ีท่ีตอ้งปกป้องและรกัษำทรพัยสิ์น
ทำงปัญญำท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกน ำไปใช้โดยไม่ได้ 
รับอนุญำต และบุคลำกรของบริษัทตอ้งเคำรพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำของผูอ้ื่น โดยไม่น ำไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ใด ๆ 

(ญ) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยด ำเนินธุรกิจภำยใต้
กฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งคัด ให้ควำมเคำรพในสิทธิ 
เสรีภำพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงำน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักด์ิศรี
ควำมเป็นมนุษยอ์ยำ่งเสมอภำคอยำ่งเท่ำเทียม 

 

ทั้งน้ี บริษัทจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
เหล่ำน้ันไดร้บักำรดูแลอยำ่งดี  

จำกกำรท่ีบริษัทตระหนักถึงคุณภำพและมำตรฐำนของ สินค้ำรวมถึงกำรให้บริกำรต่ำง ๆอันส่งผลถึง 
ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ดว้ยควำมส่ือสัตยแ์ละเป็นธรรมจึงด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นประจ ำทุกปี  

โดยมีหวัขอ้วดัผลควำมพึงพอใจ 1) ดำ้นผลิตภณัฑ ์2) ดำ้นกำรจดักำรกำรใหบ้ริกำร 3)ดำ้นรำคำขำย 4)ดำ้นกำรสัง่ซ้ือ
สินคำ้ 5) ดำ้นกำรจดัส่งสินคำ้ โดยในปีน้ีบริษัทไดร้บัคะแนนเฉล่ีย 4.45 จำกคะแนนเต็ม 5 

นอกจำกน้ีจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

ในดำ้นอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
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แนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้รอ้งเรียน 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ ้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร แจง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน  

หรือขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower)ในกำรกระท ำท่ีสงสัยว่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ขอ้บังคับ หรือนโยบำยกำรก ำกับ 

ดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ  

หรือกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนช่องทำงดงัน้ี 

ทำง E-mail Address  : audit_Com@cssthailand.com 

ทำงไปรษณีย ์  : กรรมกำรตรวจสอบ 

      บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
       329 ม. 3 ต.บำ้นใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

การด าเนินการเม่ือไดร้บัเร่ืองรอ้งเรียน  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู ้พิจำรณำเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับ และแจ้งให้หน่วยงำน ท่ีเก่ียวข้องด ำเนิน 

กำรสอบสวน ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดร้บักำรรอ้งเรียนและด ำเนินกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะติดตำมผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะ ซ่ึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมใหแ้ก่  

ผูร้อ้งเรียนทรำบและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบต่อไป 
 

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิด 

 เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให้ขอ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจ ริต บริษัทฯจะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู่ 
หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีสำมำรถระบุตัวผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ให้ขอ้มูลได้ และเก็บรักษำขอ้มูลของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให้ข ้อมูล  

ไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู ้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำน้ันท่ีจะเข้ำถึงข้อมูล  

ดังกล่ำวได ้ทั้งน้ี ผูไ้ดร้ับขอ้มูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ี เก่ียวขอ้งกับเร่ืองรอ้งเรียน มีหน้ำท่ีเก็บรักษำ ขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน 

และเอกสำรหลักฐำนของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลับ หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง  

เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ไม่มีผูร้อ้งเรียน หรือใหเ้บำะแสควำมผิดปกติทำงดำ้นจริยธรรมและดำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ ผ่ำนช่องทำงกำรรบัเร่ืองรอ้งเรียนและเบำะแสของบริษัทแต่อยำ่งใด 

 

แนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการตอ่ตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมกำร ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  ในกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ตำมควำมเหมำะสม บริษัทอยูร่ะหว่ำงยกระดบักำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ขององคก์ร 
เพื่อใหไ้ด้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ทั้งน้ีบริษัทส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่มำ
อยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยตระหนักดีว่ำควำมซ่ือสตัยเ์ป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรพฒันำองคก์ร และมุ่งหวงัใหเ้กิดกำรสรำ้งวฒันธรรม
องคก์รท่ีเขม้แขง็ดำ้นกำรมีธรรมำภิบำลท่ีดีอนัจะน ำไปสู่ควำมยัง่ยนืต่อไป  
 ส ำหรับในปี 2564 แมว้่ำสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ยงัคงแพร่ระบำดอยู่ก็ตำม แต่บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่
แนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตโดยบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษรสอดแทรกในคู่มือจรรยำบรรณขององคก์รและของ
พนักงำน นอกจำกน้ี บริษัทยังได้รวบรวมค ำกล่ำวเ ก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของคณะผู ้บ ริหำรระดับสู ง  

และจัดท ำเป็นหลักกำรส ำคัญไว ้5 ประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ ควำมตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ 

ส่วนตน กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รเร่ืองควำมโปร่งใส ควำมซ่ือสตัยใ์นกำรท ำงำน กำรมีควำมละอำยต่อกำรทุจริต  และกำร
ตระหนักในเร่ืองควำมพอเพียง ทั้งน้ีเพื่อน ำมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีของ
บริษัท ตลอดจนน ำไปใชเ้ป็นเป้ำหมำยในกำรวำงแผนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในบริษัทอีกดว้ย นับเป็นกลไกส ำคญัในกำร
ส่ือสำรเชิงป้องกนักำรเกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรปฏบิติังำนไดเ้ป็นอยำ่งดี  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency)  
คณะกรรมกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสทั้งรำยงำน

ขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ตลท.) 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(กลต.)ตลอดจนขอ้มลูอื่นท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท ซ่ึงลว้นมี
ผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษัท 

ต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุนและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com แนวทำงกำร
เปิดเผยขอ้มลูซึ่งครอบคลุมกำรส่ือสำรทุกช่องทำงของบริษัทดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศของบริษัทรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน 
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเร่ืองอื่น ๆ ตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำย และระเบียบขอ้บังคับของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและตลำดหลักทรัพย ์(กลต.)และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)
ก ำหนด ใหม้ีควำมถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

2. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบก ำกบัดูแลใหก้ำรรำยงำนขอ้มูลและผลกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆตำมแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ  56-1One report) เป็นไปอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตำม 

รอบระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ก ำหนด รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวบนเว็บไซตบ์ริษัท 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้งละเท่ำเทียมกนั 

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีจดัท ำขึ้ น โดยจดัใหม้ีรำยงำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู ้สอบบัญชี  

ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One report) พรอ้มทั้งก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรจดัท ำ 

งบกำรเงิน และขอ้มูลทำงกำรเงินใหถู้กต้อง ครบถ้วนภำยใต้หลักกำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

โดยเลือกใชน้โยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ำ่เสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ  

ในงบกำรเงิน ซ่ึงในกำรน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบ
ควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

4. บริษัทจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และไม่มีรำยกำรท่ีผูส้อบบญัชีแสดงควำมคิดเห็น
อยำ่งมีเง่ือนไข 

5. บริษัทไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศและข่ำวสำรต่ำง ๆใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทรำบ
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์อง ตลท. และเว็บไซตข์อง ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูของบริษัทฯ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง และเท่ำเทียมกนั อำทิ งบกำรเงิน เอกสำรขำ่ว ขอ้บงัคบั
บริษัท เป็นตน้ 

6. บริษัทก ำหนดใหเ้ปิดเผยค่ำสอบบญัชีค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำรไวใ้นรำยงำนแบบแสดงขอ้มลูประจ ำปี 
(แบบ56-1 One Report) 

7. บริษัทก ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ย่ำงชดัเจนในแบบแสดงขอ้มลู
ประจ ำปี (แบบ56-1 One Report) และคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งรำยงำน
เร่ืองต่ำง ๆดงัน้ี 

- รำยงำนกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษัท โดยตอ้งรำยงำนตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และส ำนักงำน กลต. 

- รำยงำนส่วนไดเ้สียและรำยกำรระหว่ำงกนั โดยคณะกรรมกำรก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียและใหท้ ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

8. บริษัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีผูถื้อหุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถ
เขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำยและมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มูลของบริษัท สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำยและมี
ควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มลูของบริษัท โดยมีขอ้มลูทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึง
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มลูต่ำง ๆท่ีส ำคญัของบริษัท อยำ่งไรก็ดี



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

90 

   

บริษัทมุงมัน่ท่ีจะพฒันำเว็บไซต์ของบริษัทใหม้ีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอเพื่อใหนั้กลงทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูของบริษัทไดอ้ยำ่งรวดเร็วและเท่ำเทียม 

9. บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อท ำหน้ำท่ีติดต่อ ส่ือสำรและใหข้อ้มูล กบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบหมำยให ้นำงประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ ผู ้จัดกำรฝ่ำย
เลขำนุกำรและส่วนผูถื้อหุน้เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรส่ือสำรและใหข้อ้มูลแก่นักลงทุน และผูถื้อหุน้ และผูท่ี้สนใจ
ทั ่ ว ไ ป ซ่ึ ง ส ำ ม ำ ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ท่ี ห ม ำ ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  02- 018- 1111 ต่ อ  5501 ห รื อ  Email : 
prapussorn@cssthailand.com  

ส ำหรับปี 2564 บริษัทไม่มีกำรรอ้งเรียนในเร่ืองกำรประกำศหรือเปิดเผยขอ้มูลเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีไม่ถูกต้อง  

และกำรสัง่ใหแ้กไ้ขงบกำรเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปีล่ำชำ้แต่อยำ่งใด 

 

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรูค้วำมสำมำรถและตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้นทกัษะ 
วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด นโยบำย
และภำพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้
เป็นตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งเป็นอิสระ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 5 ท่ำน
และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน โดยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำนดงักล่ำว มีคุณสมบติัเป็นกรรมกำร
อิสระซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ย
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้ง
และโปร่งใส ทั้งน้ีกรรมกำรอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำมเป็นอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 5 ชุด เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรบัทรำบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุด โดยคณะอนุกรรมกำรไดแ้ก่ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 คณะกรรมกำรบริหำร  
 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
 คณะกรรมกำรยุทธศำสตร ์

บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู ้บริหำรอย่ำงชัดเจน  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ขณะท่ี
ผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษัทในดำ้นต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด  

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทซ่ึงท ำหน้ำท่ีใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑต่์ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏบิติั
หน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหม้ีกำรปฏบิติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 

(3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรูท้กัษะและควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย และงบประมำณ 

ของบริษัทรวมทั้งแนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใตก้รอบของกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรพิจำรณำทบทวน วิสยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท

mailto:prapussorn@cssthailand.com
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เป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งใหไ้ดจ้ดัใหม้ีกำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ ตำมหลักกำรต่ำง ๆท่ีไดอ้นุมติั และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
คณะกรรมกำรจดัใหม้ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทไดใ้หค้วำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว ทั้งน้ี คณะกรรมกำรจดัใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง
และกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ นอกจำกน้ันยงัส่ือสำรใหพ้นักงำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรบริษัทถือปฏบิติั
ตำมกฎและขอ้บังคับต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และตำมกฎและขอ้บังคับต่ำง ๆท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนดทุกประกำร โดยจะ
เผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

บริษัทไดเ้ปิดเผย “นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร”ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใตห้วัขอ้ นักลงทุนสมัพนัธใ์นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร (http://www.cssthai.com) 

 

จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ  
บริษัทไดก้ ำหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนเป็นลำยลักษณ์

อกัษร เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมพนัธกิจของบริษัทดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ สุจริต และเท่ียง
ธรรมทั้งกำรปฏิบติัต่อบริษัท ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชนและสงัคม รวมทั้งกำรก ำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบติัตำม
แนวทำงดังกล่ำวเป็นประจ ำ ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีกำรประกำศและแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนทรำบและยึดปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
รวมถึงใหม้ีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำว โดยบริษัทส่ือสำรจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์
บริษัท และเว็บไซตภ์ำยในของบริษัท (intranet) บริษัทยงัจดัอบรมพนักงำน เพื่อใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏิบติังำนรบัทรำบและเขำ้ใจ
ถึงแนวทำงปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหม้ีกำรปฏบิติัตำมอยำ่งเคร่งครดั 

บริษัทไดเ้ปิดเผย “จรรยำบรรณธุรกิจ”ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใตห้วัขอ้ นักลงทุนสัมพนัธใ์นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร (http://www.cssthai.com) 

 

นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใด ๆ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำน้ัน และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธห์รือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมติัใน
ธุรกรรมน้ัน ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมีควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ซ่ึงได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

 

รำยงำนของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินโดยมีฝ่ำยบญัชีและผูส้อบบญัชีมำประชุมร่วมกนั

และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงิน
ของบริษัท รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน)ท่ีปรำกฏใน 
56-1 One report งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทำนโดยผูส้อบบัญชี  

ของบริษัท รวมทั้งจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิและไม่ใช่กำรเงิน บนพื้ นฐำนของ
ขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น และสม ำ่เสมอ 

 

ภำวะผูน้ ำและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้ ำหนดและอนุมติัวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณ 

ของบริษัท โดยก ำหนดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ของบริษัท และรับทรำบกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญของฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  

http://www.cssthai.com/
http://www.cssthai.com/
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ท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งท ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีเพื่อใหว้ิสยัทศัน์และพนักิจ
ของบริษัทมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท 
ในหวัขอ้เก่ียวกบับริษัท > หวัขอ้ยอ่ยวิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน และเพื่อใหเ้กิดควำม  

มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงไดก้ ำหนดภำระหน้ำท่ีอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพย์สินของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ผูป้ฏบิติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั โดยบริษัทไดม้ีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำท่ีใน
กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลและมีกำรว่ำจำ้งผูเ้ช่ียวชำญ
จำกภำยนอกเพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในและติดตำมผลในเร่ืองส ำคญัเพื่อใหเ้กิดควำมสอดคลอ้ง  

กบักำรด ำเนินธุรกิจและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิติังำนหลกัท่ีส ำคญัของ
บริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงในปี 2564 ผลกำรตรวจสอบสรุปไดว้่ำบริษัทมีกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอใหค้วำมเช่ือมัน่ต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว ้

(4) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดม้ีกำรท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขกำรปฏบิติังำนใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขัน้  

เพื่อใหก้ระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรจึงมีมติให้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงลงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่  

ให้แก่นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ระบบควบคุมควำมเส่ียงท่ีมีแนวปฏิบัติ  

ตำมหลกัสำกลท่ีสอดคลอ้งกนั อีกทั้งยงัเป็นกำรลดทอนควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้ นในอนำคตอีกดว้ย 

(5) การประชุมคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทมีก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อยทุก 3 เดือนโดยไดม้ีกำรก ำหนดกำรประชุมไว้
ล่วงหน้ำทั้งปี และสำมำรถก ำหนดกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นได ้มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วนั
ก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี ในกำรประชุมแ ต่ละครั้งไดม้ีกำร
ก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชดัเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุม  
 ประธำนและกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทร่วมกนั โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำง ๆ เพื่อเขำ้รับพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ 
โดยท่ีกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเ ปิดเผย และมีประธำนท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวล
ควำมเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ำกกำรประชุม ทั้งน้ี ในกำรลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษัทใหถื้อมติเสียงขำ้งมำก โดยให้
กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเร่ืองน้ัน ๆ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขำด  
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุมรวมทั้งใหบ้นัทึกขอ้ควำมกำรอภิปรำยกำรแสดงควำม
คิดเห็นของคณะกรรมกำร และจดัส่งใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง โดยเสนอให  ้

ท่ีประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสำรเก่ียวกับกำรประชุมต่ำง ๆ  
เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิงในภำยหลงั โดยบริษัทไดด้ ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำทุกครั้ง 
(เฉล่ีย 8 วนั) 
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 โดยในปี 2564 ไดม้ีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2565 เป็นกำรล่วงหน้ำ ดงัน้ี 

ครัง้ที่ 
การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม 

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล 

การประชุม 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

การประชุม 

ยุทธศาสตร ์

1 วนัที่ 28 ก.พ.2565 วนัที่ 28 ก.พ.2565 วนัที่ 28 ก.พ.2565 วนัที่ 12 พ.ค. 2565 วนัที่ 26 ม.ค.2565 

2 วนัที่ 12 พ.ค. 2565 วนัที่ 12 พ.ค. 2565     วนัที่ 29 มี.ค.2565 

3 วนัที่ 10 ส.ค. 2565 วนัที่ 10 ส.ค. 2565     วนัที่ 7 มิ.ย.2565 

4 วนัที่ 10 พ.ย.2565 วนัที่ 10 พ.ย.2565     วนัที่ 5 ก.ค.2565 

5         วนัที่ 6 ก.ย.2565 

6     วนัที่ 4 ต.ค.2565 

7     วนัที่ 6 ธ.ค.2565 

 

หมายเหต ุ: ทั้งน้ีอำจมีกำรเรียกประชุมนอกเหนือจำกวนัท่ีระบุขำ้งตน้ตำมควำมจ ำเป็น หรืออำจมีกำรเปล่ียนแปลงวนั เวลำ ไดต้ำมควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสม 

 

(6) ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยโดยพิจำรณำ
จำกบทบำทหน้ำและควำมรับผิดชอบ ซ่ึงกรรมกำรท่ีไดร้ับมอบหมำยใหเ้ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยจะไดร้ับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้ น ซ่ึงตอ้งเปรียบเทียบไดก้บักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท
อื่นท่ีมีขนำดและประเภทของธุรกิจใกลเ้คียงกนั และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั 

ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำลพิจำรณำก ำหนค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์แผนงำน และเป้ำหมำยระยะยำว
ของบริษัท รวมถึงจัดใหม้ีกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรตำมเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงิน และผลกำรปฏิบติังำนตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีไดก้ ำหนดไว ้และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมติั 

(7) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 บริษัทฯมีแนวทำงในกำรวดัและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิติังำนของคณะกรรมกำรปีละ1 ครั้ง เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีกำร
พิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี ของคณะกรรมกำร ระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ 
เพื่อแกไ้ขปัญหำร่วมกันและน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำ รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยมีหลักกำร  

และหวัขอ้ในกำรประเมินผลสอดคลอ้งไปกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ดงัน้ี 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
3. บทบำทหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหน้ำท่ี และควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรส ำหรบัหวัขอ้ยอ่ยจะถูกประยุกตป์รบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับทบำทหน้ำท่ี 

 ส ำหรบักระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรน้ัน คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำลจะพิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยก่อนท่ีจะเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรส่งให้
คณะกรรมกำรทุกคนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีซ่ึงภำยหลังท่ีคณะกรรมกำรแต่ละคนท ำหน้ำท่ีประเมินเสร็จ
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เรียบรอ้ยแลว้จะน ำส่งแบบประเมินกลบัมำยงัเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน กำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน 
เพื่อท ำกำรประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบและหำแนวทำงร่วมกนัในกำรสนับสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ย 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรรำยบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑก์ำรประเมินผลดงัน้ี 

 มำกกว่ำ 85 % = ดีเยีย่ม 

 มำกกว่ำ 75% = ดีมำก 

 มำกกว่ำ 65% = ดี 

 มำกกว่ำ 50% = พอใช ้

 ต ำ่กว่ำ  = ควรปรบัปรุง 
ในปี 2564 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ รำยบุคคล และกรรมกำรชุดยอ่ย สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(ก) คณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 97.59 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด อยู่ในหมวด
กำรประชุมคณะกรรมกำร เน่ืองจำก คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรท ำงำนของฝ่ำย
จดักำร ว่ำเป็นไปตำมแผนกลยุทธท่ีวำงไวห้รือไม่ อีกทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
อยำ่งอิสระ ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ น้ันลว้นเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งส้ิน 

(ข) คณะกรรมกำรบริษัท รำยบุคคล ไดค้ะแนนเฉล่ีย 96.81 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงจะอยูใ่นหมวด
โครงสรำ้งและคุณสมบติัของกรรมกำร และหมวดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งคณะกรรมกำรยงัสำมำรถใหค้ ำแนะน ำและเสนอแนะควำมคิดเห็นระหว่ำงกำรประชุมอนัเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   

(ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 100.00 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม เน่ืองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ปฏบิติัหน้ำท่ีตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และยงัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร  

(ง) คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดค้ะแนนเฉล่ีย 99.72 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร อีกทั้งยงัมีกำรบริหำรจดักำรควบคุมดูแลใหบ้ริษัทปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีไดเ้ป็นยำ่งดี 

(จ) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดค้ะแนนเฉล่ีย 93.58 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดคือ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหค้วำมส ำคญักบักำรประชุม
เพื่อบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงน้ันใหส้ำมำรถควบคุมได ้อีก
ทั้งคณะกรรมกำรยงัสำมำรถใหค้ ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(ฉ) คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 95.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดคือหวัขอ้กำร
ประชุมเน่ืองจำกในปีท่ีผ่ำนมำสภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณต่์ำง ๆเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้ง
กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกยิ่งขึ้ น ดังน้ันบริษัทจึงมีกำรเรียกประชุมเพิ่มขึ้ นเพื่อระดมควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำยของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(ช) คณะกรรมกำรบริหำร ไดค้ะแนนเฉล่ีย 95.83 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงจะอยู่ในหมวดกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เน่ืองจำกในปี 2563 เกิดสถำนกำรณโ์รคระบำด COVID 19 ซ่ึงส่งผลกระทบกบัทุกภำคส่วน 
ทำงคณะกรรมกำรบริหำรใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลบุคลำกรภำยในองคก์ร จึงไดป้ระชุมเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม
รองรับสถำนกำรณ์ ท่ี อำจ เ กิดขึ้ น และ ส่ งผลกระทบ ต่อกำรด ำ เ นินงำน รวม ทั้ ง ได้ออกมำตรกำร 
ต่ำง ๆ เพื่อควบคุมดูแลอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งในปีท่ีผ่ำนมำยงัเป็นปีท่ีสภำวะเศรษฐกิจไม่ค่อยสูดี้นัก จึงท ำให้
คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งประชุมระดมควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆรวมทั้งกำรบริหำรจดักำรงบประมำณ
เพื่อใหผ้ลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
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(8) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 ดำ้นกำรประเมินผลของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่รวมไปถึงผูบ้ริหำรในทุกระดบัขององคก์ร บริษัท ฯ มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำนดว้ยรูปแบบกำรก ำหนดตวัช้ีวดัผลงำนใหม้ีควำมสอดคลอ้งกนัทั้งระบบ โดยกำรแบ่งหมวดหมู่กำรประเมินผล
งำนออกเป็น 2 ส่วนส ำคญัดงัน้ี  

 ส่วนแรกคือกำรวดัผลงำนโดยอำ้งอิงหลกักำรทำงสำกลคือ กำรวดัผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balance Scorecard) 
ประกอบด้วย 4 ด้ำนส ำคัญ คือ ด้ำนกำรเงินอันได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ  

ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรียนรูแ้ละพฒันำ โดยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผูร้ับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

 ส่วนท่ีสองคือ กำรวดัผลงำนตวัช้ีวดัผลงำนดำ้นศกัยภำพของผูน้ ำ โดยอำ้งอิงหวัขอ้กำรประเมินตำมแนวทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประยุกตใ์ชใ้หเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักำรแนวทำงปฏบิติัขององคก์ร 
โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร  

 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนแลว้ บริษัท ฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรวำงแนวทำงกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนใหเ้กิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยกำรอำ้งอิงขอ้มูลจำกผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท 
และกำรพิจำรณำเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำรพิจำรณำสิทธิ
ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอนัไดแ้ก่ กำรปรบัอตัรำเงินเดือน โบนัสประจ ำปี รวมถึงสวสัดิกำรอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะ
ยำวไดแ้ก่ เงินสมทบส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลสรุปของกำรประเมินกำรวดัผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ น ำไปสู่
กระบวนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูท้ ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำควำม
เห็นชอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป  
 บริษัทฯ จดัใหม้ีกำรประเมินผลกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรขององคก์ร ซ่ึงในปี 2564 บริษัทฯ ยงัมีปัจจยัควำมเส่ียงเก่ียวกบัโรคระบำดโควิด-19 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร อำทิ กำรปรบัรูปแบบกำรปฏบิติังำนของพนักงำน กำรบริหำรขอ้จ ำกดัในกำรสัง่ซ้ือ
สินคำ้/บริกำรของลูกคำ้ เป็นตน้ อุปสรรคดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรจดักำรไดล้ดลง
จำกเดิมคือในปี 2563  มีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 88 และในปี 2564 มีคะแนนลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 79 แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไดเ้พิ่มเติมมำตรกำรกำรก ำกบัดูแลและติดตำมกำรรำยงำนผลอย่ำงใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดกำรแกไ้ข
ปัญหำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
  

(9) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีกำรฝึกอบรม และกำรใหค้วำมรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งควำมรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอก
องคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษัทฯมีกรรมกำรท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถครอบคลุมทุกมิติในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ
ดงัน้ี  

- อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนัดหมำยผูบ้ริหำรในสำยงำนต่ำง ๆเพื่อใหค้วำมรูข้อ้มูลกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั โดยทีมผูบ้ริหำรขององคก์รเอง 

- อบรมภำยนอก  บริษัทจดัใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรใหม่ ในหลกัสูตรต่ำง ๆท่ีเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี
ของกรรมกำรภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อำทิเช่น บทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรตำม
ระเบียบขอ้บังคบัของกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) พระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั และของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ รวมทั้งยงัส่งเสริม สนับสนุนใหค้วำมรูเ้ฉพำะ
ดำ้นแก่กรรมกำรเพื่อส่งเสริมใหก้ำรปฏบิติัหน้ำท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ อำทิเช่นใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบั
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นตน้   
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(10) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบก ำกบัดูแลกิจกำร  

ของบริษัท ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำน มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองหำก 

มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร บริษัทจะจดัใหม้ีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่เพื่อส่งเสริมใหก้ำรปฏิบติัหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ืองภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีดงัน้ี 

กำรฝึกอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจถึงหลกักำร
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีรวมทั้ง บทบำทหน้ำท่ี กฎระเบียบของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนใหม้ีประสิทธิภำพภำยใตก้รอบ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงมีประวติักำรอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีเขำ้อบรมหลกัสูตรส ำหรบักรรมกำรของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง

Corparate 

Governanue 

for Executives

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP)

Director 

Accreditation 

Program 

(DAP)

Director 

Certification 

Program 

(DCP)

Advanced 

Audit 

Committee 

Program 

(AACP)

 Audit 

Committee 

Program 

(ACP)

Financial 

Statements 

 for 

Director 

(FSD)

Board 

Matters & 

Trends 

(BMT)

Board That 

make a 

Difference 

(BMD)

Board 

Nomination 

and 

Compensation 

 Program 

(BNCP)

1. นายสมพงษ์ กังสววิฒัน์ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่

ปี 2555 ปี 2549 ปี 2554 ปี 2555

2. รศ.ดร.ปิติพัฒน ์ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ ปี 2548 ปี 2548

3. นายฉัฐภมิู ขันติวริิยะ กรรมการอิสระ ปี 2551 ปี 2551 ปี 2548

4. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการอิสระ ปี 2552 ปี 2556

5. ดร.วฒิุชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561

6. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ ปี2549,2554

7. นายกิตติรัตน ์เมฆมณี กรรมการ ปี2549,2554

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548

9. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548 ปี 2558

หลักสูตร

 

 

 การด าเนินงานปี 2564 หลกัสูตรท่ีกรรมการบรษิัทเขา้รบัการอบรมดงัน้ี 

 ในปี 2564 มีกรรมกำรท่ีเขำ้รบักำรอบรมจ ำนวน 1 ท่ำนคือ คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ซ่ึงไดอ้บรมในหลกัสูตร 

TLCA CFO CPD ครั้งท่ี 6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in Sustainable Investing” 
 

(11) การด ารงต าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในบริษทัอ่ืน 

  คณะกรรมกำรตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพื่อให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ให้เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำ ท่ีได้อย่ำงเพียงพอ  

 จึงก ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไดไ้ม่เกิน 2 บริษัท และตอ้งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

(12) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยน้ัน จะพิจำรณำรำยช่ือและคุณสมบัติ  

ผูเ้หมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและตำมโครงสรำ้งกรรมกำรท่ี
ตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้นทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ อีกทั้งยงัตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำใหก้บั
บริษัทไดอ้ยำ่งเต็มท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นท่ีตั้ง นอกจำกน้ันคณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อ
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หุ ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท มำยังบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้เสนอรำยช่ือในช่วงเดือน  

ตุลำคม – มกรำคม และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผูก้ลัน่กรองควำมเหมำะสม 

ของผูส้มคัรหรือกรรมกำร ท่ีออกตำมวำระหรือลำออก และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 
 

(13) การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

 ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีเหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน(นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป) 
เว ้นต่กรรมกำรคนใดมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำน้ัน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระ  

และประสิทธิภำพของกำรปฏบิติัหน้ำท่ีของกรรมกำรรำยดงักล่ำวและช้ีแจงเหตุผลพรอ้มผลกำรปฏบิติัหน้ำท่ีต่อผูถื้อหุน้ 
 

(14) การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษัทอื่น โดยกรรมกำรแต่ละคน 

จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 

 

(15) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 บริษัทบริษัทไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งของผูบ้ริหำรระดับสูง  และกรรมกำร
ผูจ้ัดกำรใหญ่ไวเ้พื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน  

และบรรษัทภิบำลพิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัของผูสื้บทอดต ำแหน่งไวค้รบถว้นทุกมิติของกำรบริหำรจดักำร ทั้งดำ้นควำมรู ้
ทกัษะกำรบริหำรงำน และประสบกำรณ์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูสื้บทอดดงักล่ำวมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏบิติั
หน้ำท่ีอีกทั้งยงัก ำหนดศกัยภำพดำ้นกำรเป็นผูน้ ำท่ีดี ซ่ึงใชอ้ขอ้มลูอำ้งอิงหวัขอ้กำรประเมินตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและประยุกตใ์หเ้หมำะสมกบับริบทขององคก์รและมอบหมำยใหฝ่้ำยบริหำรทรพัยำกรบุคคล ภำยใตส้ำยงำน
สนับสนุนองคก์ร เป็นผูร้บัผิดชอบโครงกำรและไดจ้ดัท ำแนวทำงปฏิบติัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนกำรคดัเลือก
สถำบนัท่ีมีคุณภำพภำยนอกมำด ำเนินกำรจดัโปรแกรมกำรพัฒนำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัเขำ้ข่ำยตำมเกณฑแ์ละแนวทำงท่ี
องคก์รวำงแผนไวเ้พื่อใหเ้กิดควำมยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงจดัท ำกระบวนกำรทดสอบและคดัเลือกผูท่ี้มีควำมเหมำะ  
รวมไปถึงรูปแบบกำรสรุปและรำยงำนผล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส ำคญัในกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำลต่อไป 

 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

 บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงัน้ี 

 ส่งกรรมกำร และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยของบริษัทเขำ้ไปเป็นตวัแทนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ เพื่อใหม้ีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจดักำรในกิจกำรน้ัน ๆ รวมทั้งมีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

 ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู ้บริหำรท่ีเป็นตัวแทนของบริษัท 

ในกิจกำรน้ัน ๆ ในกำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทดงักล่ำวกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรพัยห์รือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักล่ำวให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว
ขำ้งตน้ในท ำนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษัท 

 ก ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรดักุมเพียงพอในบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
หลัก และกลไกอื่นในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่ำว เช่น กำรอนุมัติกำรเพิ่มทุนหรือลดทุน 

กำรเลิกบริษัทยอ่ยเป็นตน้ 
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การดแูลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู ้บริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษัท ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ดงัน้ี :- 

 ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ เก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผู ้บริหำรมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย ์และ
ตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถัดไปจำกวนัท่ีเกิดรำยกำรเปล่ียนแปลงและจดัส่งส ำเนำ
รำยงำนน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

 บริษัทจะก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูป้ฏบิติังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 
ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลำอยำ่ง
น้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง
ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสำระส ำคญัน้ันต่อบุคคล
อื่น 

  บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำร
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดร้ับค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ทั้งน้ี กำรลงโทษจะพิจำรณำจำก
เจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดน้ัน ๆ 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการส าคญัของนโยบายแนวปฏิบตัิและระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

 คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญักบัหลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) เน่ืองจำก
เป็นหลกักำรท่ีช่วยเสริมสรำ้งระบบบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษัท 

จะท ำกำรติดตำมและทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ เป็นประจ ำทุกปี  
 โดยในปี 2564 ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้สอดคล้อง  

กบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในปีน้ีไดเ้พิ่มเติมเก่ียวกบั
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหค้รอบคลุมผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกส่วน 

 

ความรว่มมือของพนกังานดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณและการก ากบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีนโยบำยและส่งเสริมใหพ้นักงำนทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตำมหลกัจริยธรรม และ
จรรยำบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยไดน้ ำหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจมำบรรจุเป็น
ส่วนหน่ึงของหลักสูตรกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ในวนัเร่ิมงำนวนัแรกพนักงำนจะไดร้ับค ำช้ีแจงและท ำควำมเขำ้ใจเพื่อ
ยึดถือปฏิบัติ นอกจำกน้ียังมีกำรส่ือสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง  
เช่น บอรด์ประชำสมัพนัธ ์ และช่องทำงกำรส่ือสำรระบบอิเล็กทรอนิกส ์(Intranet)โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสรำ้งควำมตระหนัก
ใหค้วำมส ำคญั และเป็นหน้ำท่ีของทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัปฏบิติัใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเกิดควำมสอดคลอ้งและเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์อย่ำงเคร่งครดั โดยในปีท่ีผ่ำนมำไม่มีกรณีท่ีพนักงำนไม่ปฏิบติัตำมหรือปฏิบติัผิดจรรยำบรรณและนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท 

 จำกผลส ำรวจตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2564 ท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรไทย บริษัทฯไดร้บัคะแนนในภำพรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” ไดร้ับคะแนนประเมินคือ 90% อยู่ในระดับคุณภำพ 

ในระดบั 5 ดำว เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั เป็นกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทฯในกำรพฒันำมำตรฐำน CG อยำ่งต่อเน่ือง



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

99 

   

เพื่อใหบ้ริษัทเป็นองคก์รท่ีดีและมีคุณภำพ รวมทั้งมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ต่อยำ่งไรก็ตำมในปี 2564 ยงัไม่สำมำรถ
ปฏบิติัไดค้รอบคลุมตำมเกณฑข์องโครงกำร CGR ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบตัิ   เหตผุล  

1. คณะกรรมกำรควรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ
มำกกวำ่รอ้ยละ 50  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวฒุิท่ีมี
คุณสมบติั ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย โดย
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำร
บริษัททั้งหมด 9 ท่ำน ซึ่งถือวำ่เป็นสดัส่วนท่ีมคีวำมเหมำะสมกบั
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 

2. ประธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็นกรรมกำรอิสระ และควร
เป็นคนละคนกับกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ และควรเป็น
กรรมกำรอิสระ เพื่อแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล และ
หน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

ถึงแมป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่เป็น
บุคคลเดียวกนั และไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระแต่ประธำนกรรมกำร
บริษัทฯ ได้ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั โดยไม่
เอื้ อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง อีกทั้งยังสนับสนุนและ
ส่งเสริม ใหก้รรมกำร และกรรมกำรอิสระได ้ร่วมอภิปรำยและแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ รวมทั้งบริษัทยังไม่เคยมีกรณี ท่ี
ประธำนกรรมกำรไดใ้ชส้ิทธิในกำรออกเสียงเพื่อช้ีขำดในมติใด ๆ 

3. คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนับจำกวนัท่ีแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก 

เน่ืองจำกกรรมกำรอิสระเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละเป็นผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจ
ของบริษัท จึงถือว่ำเป็นผูม้ีควำมส ำคญัต่อบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจ
ใหเ้กิดผลส ำเร็จไดต้ำมเป้ำหมำย 

4. คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็นกรรมกำรอิสระทั้งคณะ คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรสรรหำ
จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 2 ท่ำน และ
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 ท่ำนโดยประธำนกรรมกำรสรร
หำเป็นกรรมกำรอิสระซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำในปัจจุบันมีควำม
เหมำะสม รวมถึงกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะและ
สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดีและมปีระสิทธิภำพ 

5. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรไดม้ีกำรประชุมระหว่ำงกนัเอง
โดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม 

ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหำร
ไดม้ีกำรประชุมระหว่ำงกนัเองโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำใหด้ ำเนินกำรจัดประชุมในปี 
2565 เพื่อเปิดโอกำสใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผู ้บริหำรได้อภิปรำย
ปัญหำต่ำง ๆทั้งท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

6. กำรด ำเนินกำรดำ้นต่อตำ้นทุจริต 

 

อยู่ระหว่ำงกำรจดัเตรียมขอ้มูลใหส้มบูรณ์เน่ืองจำกมีขอ้มูลส ำคัญท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยใน 
รวมทั้งกำรทบทวนขอ้มูลตำมแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพรอ้ม
ส ำหรบักำรยืน่ขอใบรบัรอง CAC  
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7.  โครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานละอ่ืน ๆ 

 

7.1 โครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการ 

 

 
 

7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร 

โครงสรา้งการบริหารงานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยคณะกรรมการและผูบ้ริหารส่วนของ
คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยมีคณะกรรมการ
อิสระเป็นจ านวนก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
บริหาร และยงัไดม้ีการก าหนดใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 
 

โครงสรา้งคณะกรรมการ และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดกิจการ โดยปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซ่ึงเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน (ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้ง 4 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ 

2. นายฉฐัภูมิ      ขนัติวิริยะ 

3. รศ.ประภาษ   ไพรสุวรรณา 

4. ดร.วุฒิชยั  ดวงรตัน์ 

 

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจ านวนก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดโดยบริษัท
ตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริษัทยงัไดก้ าหนดนิยามและคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 
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1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ  

ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คา้ประกัน การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้ นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้ 
นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุน้ท่ีมีนัย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  
ซ่ึงมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุม 

ของบริษัทสังกดัอยู่ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน 
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า สองปีก่อน
วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น 

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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7.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ขอ้บังคับของบริษัทระบุไวว้่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดน้ันจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ทั้งน้ีในการด าเนินกิจการน้ัน กรรมการ
ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัททั้งน้ีคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทั มีจ านวน 9 ท่าน  

 หมายเหต ุ

* รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณท์ างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  
** โดยมีนางสาวนงนุช   เตมีศรสีุข เป็นเลขานุการบรษิัท 

*** รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ ดร.วฒิุชยั ดวงรตัน์ นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ครบวาระการด  ารง
ต าแหน่งในปี 2565 อยา่งไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือ
หุน้ประจ  าปี 2565 

 

7.2.2 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสือรบัรองบริษทั 

กรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์  
เมฆมณี นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน 

และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

ประธานกรรมการบริษทั 

 บริษัทฯยึดมัน่ในหลักการการบริหารจัดการท่ีมีความชัดเจนตามภาระหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดและได้บันทึก  

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีขอบเขต แม้ว่าประธานกรรมการบริษัท  

ไดม้ีการด ารงต าแหน่งอื่นร่วมดว้ยคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่การ
บริหารจดัการก็เป็นไปอยา่งราบร่ืนและโปร่งใส รวมถึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเปิดโอกาสในการซกัถาม และใหข้อ้เสนอแนะ
อย่างเป็นอิสระ นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดใหม้ีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 

3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งส้ิน 4 ท่าน เพื่อร่วมก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและเพื่อ
เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย ปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อใหด้ าเนินไป
อยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัทมีดงัน้ี 

 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2 รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ *** กรรมการอสิระ 

3 นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ  กรรมการอสิระ 

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา * กรรมการอสิระ 

5 ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ *** กรรมการอสิระ 

6 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ *** กรรมการ 

7 นายกิตติรตัน์ เมฆมณี  กรรมการ 

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์***  กรรมการ 

9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ** กรรมการ 
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 1. มีหน้าท่ีในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินงานของบริษัท ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้

 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท และควบคุมใหก้ารประชุมดังกล่าว
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ถูกตอ้งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั และ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการลงคะแนน
เสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากนั 

 

7.2.3 ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

1. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 

2. จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

3.  จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอ  

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

4. มีอ านาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เ ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ  

ของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 

ของบริษัท และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม า่เสมอ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษัทและก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6.  มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติ  

ในเร่ืองหน่ึง เร่ืองใด ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

7.  มีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษัท ตามท่ีไดร้บัเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

8.  มีหน้า ท่ี ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์อาทิเช่นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ี
ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

9.  มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผย
ขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

10. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามการด าเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่าย
บริหารอยา่งสม า่เสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 11. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั  

กบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

12. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาท่ีบริษัทท า
ขึ้ นหรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

13. ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม า่เสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ ถือหุน้ 
ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส 
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14. ด าเนินการใหบ้ริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจดัการความเส่ียง และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในจากภายนอก  

15. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบับริษัท หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสม และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

16. เร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบริษัทจะกระท าไดก็้ต่อเมื่อไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คือ 

  ก)เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ 

ข)เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในขา่ยท่ีกฎหมายหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

17. การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะกระท าไดก็้ต่อเมื่อ
ไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ก)การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

  ข)การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 

  ค)การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

  ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับริษัท 

  จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุน้กูข้องบริษัท 

  ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท 

  ช) การอื่นใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 18. รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และรายงานการถือครองหลักทรัพยท์ั้งของตนเอง  

คู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท่ีถือในบริษัทและบริษัทในเครือใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ 

 19. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ไดไ้ม่เกิน5 บริษัท 

 ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย (ถา้มี) กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

 

การแตง่ตั้งและพน้ต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

 1. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด  

ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลก้บัส่วนหน่ึงในสามกรรมการท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้

2.  ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเขา้มา
ต าแหน่งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวม
รายช่ือดงักล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอให้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

  3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยหุน้หน่ึงเท่ากบัหน่ึงเสียง 
3.2 ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ  

ก็ไดใ้นกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใด 

ก็ได ้

3.3 บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธาน 

ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 4. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งก็ต่อเมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก  
 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ.

2535 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ.2535 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายฅว่า
ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และ พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการน้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรม
การดังกล่าวแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน โดยมติ
ดังกล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะด าเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มวาระการประชุม รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอ 

ในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม ทั้งน้ีกรรมการทุกท่านสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่การประชุมได้ โดยแจง้ต่อฝ่ายเลขานุการ
และส่วนผูถื้อหุน้เพื่อด าเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผูก้ าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ือง
เขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกนั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านเสนอเร่ืองต่าง ๆเพื่อเข ้ารบัพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได ้ 
 ประธานกรรมการจะท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย และมีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้าก
การประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุม  

จะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด  
 นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลักษณ์อกัษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีขอ้มูลครบถว้น  
และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองแลว้ เพื่อใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบไดใ้นการประชุมแต่ละครั้ง
ควรมีกรรมการเขา้ร่วมในท่ีประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติตอ้งไม่น้อยกว่าสอง 

ในสามของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวน
ประชุมทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งน้ีในปี2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 ครั้ง เป็นตามวาระปกติทั้ง 
4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน และมีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ  านวนประชุม
ทั้งหมด 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

วาระ
ปกติ 

วาระ
พิเศษ 

รวม ประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

1 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ ประธานกรรมการ
บริษัท/กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

4/4 - 4/4 1/1 
 

2 รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 4/4 - 4/4 1/1 
 

3 นายฉฐัภูมิ ขนัติวริิยะ กรรมการอิสระ 4/4 - 4/4 1/1 
 

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ 4/4 - 4/4 1/1 
 

5 ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ กรรมการอิสระ 4/4 - 4/4 1/1  

6 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ 4/4 - 4/4 1/1 
 

7 นายกิตติรตัน์ เมฆมณี กรรมการ 4/4 - 4/4 1/1 
 

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการ 4/4 - 4/4 1/1 
 

9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ 4/4 - 4/4 1/1 
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รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ไดร้บัการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทและทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรพัยด์งักล่าว ตอ้งรายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 
วนัท าการ รวมทั้งท าการทบทวนทุกปี ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2561 คณะกรรมการไดม้ีมติให้
เลขานุการบริษัทท าการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู ้บริหารคู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ของกรรมการและผูบ้ริหารใหท่ี้ประชุมรบัทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

หุน้สามญั    
ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ  ำนวนหุน้ 

ท่ีถือ 
ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 63

จ  ำนวนหุน้ 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 64

จ  ำนวนหุน้ท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
ในปี 64

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ใน
บริษทั
(%)

1 นำยสมพงษ ์กงัสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 208,148,836 208,148,836 - 17.70

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1,794,300     - (1,794,300)    (0.15)

2 รศ.ดร.ปิติพัฒน ์ฉัตรอคัรพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 รศ.ประภำษ ไพรสุวรรณำ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 250,000         250,000 - -

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นำยโอภำส ติยวัฒนำโรจน์ กรรมการ 58,339,711   58,339,711   - 4.96

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นำยกิตติรัตน ์เมฆมณี กรรมการ 30,058,756   30,058,756   - 2.56

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000   10,000,000   - 0.85

8 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ 3,341,688     3,341,688     0.28

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุช กรรมการ 1,502,928     1,502,928     - 0.13

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

กรรมกำรบริษทั
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ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ  ำนวนหุน้ 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 63

จ  ำนวนหุน้ 
ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 
31 ธ.ค. 64

จ  ำนวนหุน้ท่ี
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
ในปี 64

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ใน
บริษทั
(%)

1 นำยสมพงษ ์กงัสวิวัฒน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 208,148,836 208,148,836 - 17.70

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1,794,300      - (1,794,300) (0.15)

2 นำยโอภำส ติยวัฒนำโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 58,339,711   58,339,711   - 4.96

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นำยกิตติรัตน ์เมฆมณี 30,058,756   30,058,756   - 2.56

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000   10,000,000   - 0.85

4 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบัญชี 3,341,688      3,341,688     - 0.28

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุช กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 1,502,928      1,502,928     - 0.13

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - -                 - -

6 นำยนรำเชษฐ ์ฉัตรำฐิติพันธ์
- -                 - -

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - -                 - -

ผูบ้ริหำร

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

7.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการยุทธศาสตร ์และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และเป็นผู ้มีความรู ้และมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ทั้ง 4 ท่าน อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบติัท่ีคณะกรรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดไว ้ทั้งน้ีก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 ครั้ง ควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2564 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

2. คุณฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ 4/4   

3. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

4. ดร.วุฒิชยั  ดวงรตัน์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

โดยมนีางสาวภณดิา เศวตวรรณรตัน ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: * รศ.ดร. ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีจบการศึกษาทางดา้นบญัชีโดยตรง 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏบิติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอ แต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู ้สอบบัญชี  

ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้องปีละ1ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

กฎบตัร 

ซ. รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏบิติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการ  

หรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ข. การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยห์รือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือตลาด
หลกัทรพัยไ์ด ้
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คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูงใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดใหม้ีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจ านวน 1 ครั้ง โดยมี
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุม
ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบดว้ย 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรมการสรรหาฯ
2564 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1  

2. คุณฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1   

3. คุณภณิดา  เศวตวรรณรตัน์ กรรมการสรรหาฯ  1/1  

โดยมีนางประภสัสร ลกัษณว์ฒิุวงศ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดา้นสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. สรรหาและน าเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ส าหรับการเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถา้มี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ  

และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งและสมควรไดร้ับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถา้จ าเป็น) 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ(ถา้มี) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บ าเหน็จ โบนัส 
สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

3.  พิจารณา สรรหา ก าหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและเง่ือนไข 

การว่าจา้งบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษัท 

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการด าเนินการ เก่ียวกับวิสัยทัศน์ 

และกลยุทธท์างดา้นทรพัยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษัท 

5.  ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ อนุกรรมการ (ถา้มี) และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ดา้นบรรษัทภิบาล 

1. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมัติเร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายและแนวปฏิบติัอื่นใดท่ีสนับสนุน
การเจริญเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยนื 

2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัท่ีดีตามนโยบาย
และแนวปฏบิติัท่ีวางไว ้

3. ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลตาม
กฎหมายเช่นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นตน้ 
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4. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏบิติังานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป 

5. รายงานผลการปฏิบัติขององคก์ร ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายอื่น ๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงอยา่งน้อย 
1 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความ
เส่ียงเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงประกอบดว้ย 

 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

ปี 2564 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กงัสววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1  

2. นายโอภาส   ติยวฒันาโรจน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1   

3. นายกิตติรตัน์  เมฆมณี กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1   

5. นายฉฐัภูมิ   ขนัติวิริยะ กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการอิสระ 1/1  

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1. ก าหนดและน าเสนอนโยบายเร่ืองของการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการตลาด หรือความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษัท เป็นตน้ 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรับการบริหารความเส่ียง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถวิเคราะห ์ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. แต่งตั้งบุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงตามความ
เหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบใหแ้ก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงานและ/หรือ
คณะท างานดงักล่าวเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์

5. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า กลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงไดถู้กน าไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ  
และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจดัท าวิเคราะหป์ระเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น  
และจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งความเส่ียงท่ีมาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  

ของบริษัท 

6. ปฏบิติัการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการยทุธศาสตร ์

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการลงทุน  

ของบริษัท อีกทั้งติดตามงานดา้นยุทธศาสตรก์ารลงทุนของบริษัท โดยก าหนดใหม้ีการประชุมปีละ 6 ครั้ง โดยในปี 2564 มี
กรรมการยุทธศาสตร์เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย 

   ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร ์

ปี 2564 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กงัสววิฒัน์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

2. รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6   

3. คุณฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

4. รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6   

5. ดร.วุฒิชยั  ดวงรตัน์ กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

6. นายโอภาส   ติยวฒันาโรจน์ กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

7. นายกิตติรตัน์  เมฆมณี กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  

9. นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข กรรมการยุทธศาสตร ์ 6/6  
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร ์

1. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง 
กบันโยบายการการลงทุน ซ่ึงสามารถวิเคราะห ์ประเมิน วดัผล และติดตามไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าองคก์รมีการ
จดัการและกระบวนการบริหารการลงทุนอยา่งเหมาะสม 

3. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า กลยุทธก์ารบริหารการลงทุนไดถู้กน าไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพฒันาระบบการบริหารการลงทุนใหม้ีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง 

และเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธข์องบริษัท  
4. ปฏบิติัการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดใหม้ีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 14 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านทั้ง 
14 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 

ปี 2564 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ์  กงัสววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 14/14  

2. นายโอภาส    ติยวฒันาโรจน์ กรรมการบริหาร 14/14   

3. นายกิตติรตัน์  เมฆมณี กรรมการบริหาร 14/14  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน์ กรรมการบริหาร 14/14   

5. นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข กรรมการบริหาร 14/14  
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อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

  1. การก ากบัดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหาร 

  2. ใหค้ าแนะน าฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจ 

  3. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการปฏบิติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

4. ปฏบิติัหน้าท่ีอื่น ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีจดัการงานและด าเนินกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด หรือไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 

3. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. กิจการดงัต่อไปน้ีเสนอผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

  4.1 เร่ืองเก่ียวกบันโยบายของบริษัท 

  4.2 เร่ืองท่ีหากท าไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษัท 

  4.3 เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏบิติัตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 
  4.4 เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏบิติัตามระเบียบท่ีบริษัทวางไว ้

  4.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเร่ือง หรือตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดว้างไว ้ 

  5. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าท่ี ในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดเพื่อบริหารบริ ษัท 

ใหป้ระสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซ่ึงรวมถึง 
  5.1 จดัท าและสอบทานวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีส าคญัของบริษัทและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  5.2 พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใชจ้่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งริเร่ิมต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่
พิจารณาอนุมติั 

  5.3 พิจารณากลัน่กรองโครงการท่ีมีค่าใชจ้่ายประเภททุนท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  5.4 พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการหรือไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท 

  5.5 พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางการมอบอ านาจและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  5.6 จดัการและสรา้งสมดุลระหว่างวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 

  5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลใหด้ าเนินไปตามกลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีคณะกรรมการ  

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้

  5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและความกา้วหนา้
ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษัท 

  6. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีก่อนท่ีจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมติั 
ทั้งน้ีใหร้วมถึงการพิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างท่ี
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ี
ประชุมคราวต่อไป 

  7. อนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในจ านวน
ไม่เกิน 300 ลา้นบาทต่อรายการ  

  8. อนุมติัการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคาร หรือส่ิงปลูกสรา้ง เป็นตน้ในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท
ต่อรายการ  
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  9. อนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีส าคญั ๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

  10. จัดสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซ่ึงไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้แก่พนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท  
หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้ริษัท 

11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ขอ านาจน้ัน ๆ ได ้

  ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกบับริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย (ถา้มี) รวมทั้งรายการท่ีก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์ส าคญัของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถา้มี) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 

7.4 ขอ้มูลผูบ้ริหาร 

7.4.1 ผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่านดงัน้ี 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสมพงษ์      กงัสวิวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2 นายโอภาส       ติยวฒันาโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 

3 นายกิตติรตัน์    เมฆมณี กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและผลิตภณัฑ ์

4 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี 
5 นางสาวนงนุช   เตมีศรีสุข กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 

6 นายนราเชษฐ ์  ฉตัราฐิติพนัธ ์* กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หมายเหต ุ*คณุนราเชษฐ ์ฉตัราฐิติพนัธ ์ไดเ้กษียณอายเุม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 1. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัททุกประการ 

 2. มีอ านาจสัง่การ วางแผน ควบคุม และดูแลด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  

และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

 3. จดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งควบคุมดูแลการใชจ้่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 

 4. มีอ านาจในการใหค้วามเห็นชอบนิติกรรมท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซ้ือขาย  
การจดัหาสินคา้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจดัหามาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งเคร่ืองมอื 
ทรพัยสิ์น และบริการเป็นตน้ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใตว้งเงินอนุมติัท่ีก าหนด 

 5. อนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในจ านวน
เงินไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อรายการ 

 6. อนุมติัการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคาร หรือส่ิงปลูกสรา้ง เป็นตน้ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
รายการ 

 7. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทและเพื่อรกัษาระเบียบวินัยการท างานภายในองคก์ร 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

115 

   

 8. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก าหนดอตัราค่าจา้ง/เงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆโบนัส และ
ปรบัขึ้ นเงินเดือน ส าหรบัพนักงานในต าแหน่งถดัจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารลงมา 

 9. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นและเป็น
การด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 10. พิจารณาและด าเนินการเสนอเร่ืองราวต่าง ๆต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดร้บัการ
ลงมติและ/หรืออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งแจง้ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

 11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
รวมถึงการมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงานของ
บริษัท 

 อย่างไรก็ตามประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะไม่มีอ านาจ
อนุมติัรายการใดท่ีตนและ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งน้ีในการท านิติกรรมใด ๆท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือผูร้บัมอบอ านาจท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นชอบโดยผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอต่อไปยงัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้(แลว้แต่กรณี) ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการ
ด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานรวมทั้งภาระหน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้ งการขยายตวัของธุรกิจ โดยท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ไดม้ีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซ่ึงไดแ้ก่ 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาท 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่ นเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.กรรมการบริษัท 

 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 ประธานกรรมการบริษัท  จ านวน 70,000 บาท/เดือน 

 กรรมการบริษัท   จ านวน 20,000 บาท/เดือน 

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

- กรรมการบริษัท   จ านวน 30,000 บาท/ครั้ง 
 2.กรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 10,000 บาท/เดือน 

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 
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 3.กรรมการบริหารความเส่ียง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง  จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 
 4.กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 กรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 10,000 บาท/ครั้ง 
5. กรรมการยุทธศาสตร ์

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 กรรมการยุทธศาตร ์ จ านวน 5,000 บาท/ครั้ง 
 ส าหรบัขอ้ 3 และขอ้ 4 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าเบ้ียประชุมน้ี 

6.ส่วนท่ีเหลือใหส้ ารองไวส้ าหรบัการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป 

 

สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัเป็นรายบุคคล ปี 2564 ดงัน้ี  

 
 

หมายเหต ุ: โดยคณุสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์ไมข่อรบัคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ – ไม่มี - 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหาร โดยใชก้ารวดัผลการด าเนินงานในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI)โดยผูบ้ริหารแต่ละ
คนจะมี KPI ประจ าปีในการวดัผลการปฏิบติังานของแต่ละสายงาน ท่ีสอดคล้องกบั KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใชด้ชันีช้ีวดั
ต่าง ๆเป็นตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏบิติังานรายบุคคล รวมทั้งยงัเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั เป็นตน้โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอตัราเงินเดือน 
โบนัสประจ าปี และสวสัดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ไดแ้ก่เงินสมทบส ารองเล้ียงชีพ 

ทั้งน้ีส าหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่น้ัน คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผูพ้ิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใชร้ะบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI 

ค่ำเบ้ีย
ประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

ค่ำเบ้ีย
ประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง

ประชุม
ยทุธศำสตร์

รวมสุทธิ

1. นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ 120,000.00      -               -              -              - -              30,000.00   150,000.00     

2. รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอัครพฒัน์ 120,000.00      240,000.00  40,000.00   120,000.00 10,000.00   -              30,000.00   560,000.00     

3. นายฉฐัภูมิ ขันติวิริยะ 120,000.00      240,000.00  40,000.00   -              10,000.00   10,000.00   30,000.00   450,000.00     

4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 120,000.00      240,000.00  40,000.00   -              - -              30,000.00   430,000.00     

5. ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ 120,000.00      240,000.00  40,000.00   -              - -              30,000.00   430,000.00     

6. นายโอภาส ไพรสุวรรณา 120,000.00      -               -              -              - -              30,000.00   150,000.00     

7. นายกิตติรตัน์ เมฆมณี 120,000.00      -               -              -              - -              30,000.00   150,000.00     

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ 120,000.00      -               -              -              - -              30,000.00   150,000.00     

9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 120,000.00      -               -              -              - -              30,000.00   150,000.00     

1,080,000.00  960,000.00  160,000.00 120,000.00 20,000.00   10,000.00   270,000.00 2,620,000.00  

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำเบ้ียประชุม

รำยช่ือกรรมกำร
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ภาพรวมทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารท่ีเป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard)
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ดา้น คือ ดา้นการเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมาะสม ทั้งน้ียงัไดท้ าการประยุกต์
วัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยัง่ยืนดว้ยการใชมุ้มมองดา้นการเงินเป็นพื้ นฐาน น าไปสู่วิธีการบริหารการใชเ้งิน  

อย่างประหยดัใหเ้กิดความคุม้ค่าในการส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดกระบวนการภายในท่ีดี และส่งผลไปยงัการสรา้งความ
พึงพอใจสูงสุดใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มของผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรบัอตัราเงินเดือน โบนัส
ประจ าปี และสวสัดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ไดแ้ก่เงินสมทบส ารองเล้ียงชีพโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนท่ี
จ่ายใหก้บัผูบ้ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในปี 2563 และ ปี 2564 ดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินส าหรบัผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน 
 ปี 2563 ปี 2564 

 จ  านวนราย จ  านวนเงิน (บาท) จ  านวนราย จ  านวนเงิน (บาท) 
ผูบ้ริหาร  6 28,997,030.00 6 29,356,965.00 

 

ค่าตอบแทนอื่นส าหรบัผูบ้ริหาร 

- เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยบริษัทไดจ้่ายเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 5 ของเดือน 

โดยในปี 2563 และ 2564 บริษัทไดจ้่ายเงินสมทบส ารองเล้ียงชีพส าหรบัผูบ้ริหาร จ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ปี 2563 ปี 2564 

จ  านวนราย จ  านวนเงิน (บาท) จ  านวนราย จ  านวนเงิน (บาท) 
ผูบ้ริหาร 6 1,763,264.00 6 1,734,000.00 

ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี -  
 

7.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน 

 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 294 คน 
ประกอบดว้ยพนักงานตามสายงานดงัน้ี 

ล าดบั สายงาน จ  านวนพนักงาน 

1 สายงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม 40 

2 สายงานขายและการตลาด 169 

3 สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

4 สายงานบริหารงานทัว่ไป 76 

  รวมทั้งส้ิน 294 

อน่ึงในปี2562 - 2564 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคญัและไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 

 

โดยสดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ อาย ุมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ  าแนกแยกตามเพศ จ  านวนพนักงาน % จ  านวนแยกตามเพศ 

ชาย 129 43.88% 

หญิง 165 56.12% 

รวมทั้งส้ิน 294 100.00% 
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จ  าแนกแยกตามอายุตวั จ  านวนพนักงาน % จ  านวนแยกตามอายุตวั 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 24 8.16% 

30 – 50 ปี 225 76.53% 

มากกวา่ 50 ปี 45 15.31% 

รวมทั้งส้ิน 294 100.00% 

 
บุคลากรบริษทัยอ่ย บริษัทฯมีบริษัทยอ่ย จ านวน 2 บริษัท ซ่ึงมีจ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ดงัน้ี 

บริษัท จ  านวนพนักงาน 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ากดั - 

บริษัท นีออนเวริคส ์คอมมูนิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 55 

รวม 55 

หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่  จ  ากัด ไม่มีพนักงานเน่ืองจากไดมี้การโอนยา้ยพนักงานทั้งหมดมายงับริษัทฯแลว้เม่ือเดือนเมษายน 
2559 นอกจากน้ันบรษิัทยอ่ยทัง้ 2 บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะเวลา 3 ปี 

 

ค่าตอบแทนพนกังานของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 
 ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหแ้ก่พนักงานท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร อนัไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวสัดิการอื่น ๆ ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2564 

จ  านวนเงิน (บาท) จ  านวนเงิน (บาท) 
พนักงาน 147,631,553.41 178,972,484.36 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆแก่พนกังานของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 
 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน ในปี 2563 และ 2564 บริษัทฯไดส้มทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ใหแ้ก่พนักงาน ดงัน้ี  

กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
ปี 2563 ปี 2564 

จ  านวนเงิน (บาท) จ  านวนเงิน (บาท) 
พนักงาน 4,243,937.00 4,144,433.00 

  โดยใน ปี  2564 มีสัด ส่ วนของจ านวนพนักงาน ท่ี เข้า ร่ วมกอง ทุนส ารอง เ ล้ี ยง ชีพ เ ป็ นจ านวน 270  

คนจากจ านวนพนักงานทั้งหมด 294 คนคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 92 จากจ านวนพนักงานทั้งหมด 

 

ค่าตอบแทนพนกังานบริษทัยอ่ย 

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2564 

จ  านวนเงิน (บาท) จ  านวนเงิน (บาท) 
พนักงาน 33,508,328.23 32,842,027.32 
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หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนพนกังาน 

  บริษัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนและสวสัดิการใหแ้ก่พนักงานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงัน้ี 

 การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น 

- บริษัทมีการก าหนดโครงสรา้งเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณใ์นการท างาน โดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

- บริษัทมีการพิจารณาปรบัอตัราค่าจา้ง และโบนัสประจ าปี ปีละ1 ครั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวดัผลการปฏบิติังานโดย
ใชเ้กณฑก์ารวดัผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใชใ้นการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและสอดคลอ้งไปกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

- บริษัทมีการใหส้วสัดิการดา้นต่าง ๆ แก่พนักงาน ไดแ้ก่ ประกนัอุบติัเหตุประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ และ
การจดัใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหพ้นักงานมีสุขภาพท่ีดีและการใหส้วสัดิการดา้น
อื่น ๆ ไดแ้ก่เงินฌาปนกิจ การอบรมสมัมนาแก่พนักงานเป็นตน้ 

 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว 

- บริษัทมีเกณฑก์ารพิจารณาปรบัชั้นพนักงานเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง โดยใชเ้กณฑก์ารวดัผลในรูปแบบ KPI 

(Key Performance Indicators) มาใชใ้นการพิจารณาจากการปฏิบติังานและความสามารถของพนักงาน 
โดยยึดหลกัวิถีทางการบริหารท่ีเป็นสากลดว้ยการวดัผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบดว้ย
ปัจจยั 4 หลกัคือดา้นการเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูพ้ฒันา ท่ีก าหนดค่าตอบแทนและเงินจงูใจท่ีเหมาะสม  

- บริษัทมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงาน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหพ้นักงานมีวินัยการออม  

ท่ี ดี  บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้ งแต่ 3% จนถึง 15% 

ส าหรบัส่วนบริษัทจะสมทบเงินเขา้กองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่
เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมคัรใจของพนักงาน ซ่ึงจะจ่ายคืนใหแ้ก่พนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน 

 

สวสัดิการพนกังาน 

 การพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานใหดี้ขึ้ น นอกจากการจดัใหม้ีสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัพนักงานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษัทยงัมีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆเพิ่มเติม เช่น หอ้งพยาบาล การประกนัภยักลุ่ม และการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้ งน้ีเพื่อสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจและเสริมสรา้งความมัน่ใจในการท างานร่วมกบับริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีพนักงานจะไดร้บั 
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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในปี 2564 ท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ยงัคงเป็นความเส่ียงส าคญัท่ีสงัคมตอ้ง

เพิ่มความระมดัระวงัอีกเป็นระยะเวลาหน่ึง ท าใหก้ารบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลของบริษัทยิ่งมีความทา้ทายมากขึ้ นตาม
ไปดว้ย และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งการด าเนินงานตามกรอบกลยุทธ ์3 ดา้น ดงัน้ี 

 

1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management  
มุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนและดูแลการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและใหโ้อกาสเท่าเทียมกนัรวมถึง

จดัหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั 

 พนกังานและแรงงาน   ตลอดการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทCSS ตระหนักถึงการทบทวนนโยบายเป็นประจ าทุกปี 
โดยในปีน้ีมีการปรบัเปล่ียนแนวทางการบริหารบุคลากรและการเพิ่มมาตรการป้องกนัเพื่อรองรบัความเส่ียงตามสถานการณ ์
โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดเป็นสญัชาติไทย 100% ไม่มีปัญหาการเหยียดเช้ือชาติและวฒันธรรม ไม่มีการจา้ง
แรงงานเด็ก จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและปฏิบัติอยู่บนพื้ นฐานการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ 

อนัประกอบดว้ยการจา้งงานตามลักษณะประเภทงานท่ีสมควรส าหรับชายหญิงและผูม้ีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามหลักการวิเคราะหคุ์ณค่าของงานและอา้งอิงขอ้มูลเทียบเคียงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  
มีการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพใหก้บัพนักงาน ดูแลดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การ
พฒันาความผูกพนัธท่ี์ดีกบัองคก์ร 

 การจา้งงาน  จากสถานการณ์การเกิดวิกฤติของโรคระบาด บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานภายใต้
นโยบายการจา้งงานท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ถึงแมว้่าโรคระบาดโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจดัการตน้ทุนดา้นทรพัยากรบุคคลขององคก์รอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดก็้ตาม ส าหรับการจา้งงานของบริษัทไดเ้ปิด
กวา้งและใหโ้อกาสแก่บุคคลหลากหลายลักษณะทั้งเร่ืองของเพศ ระดบัการศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ โดยไม่ถือเป็นขอ้จ ากดั  

ได้เขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จขององค์กรเสมอ และบริษัทได้ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาเคร่ืองมือการ
ประเมินผลงานท่ีมีความเป็นสากลเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดบัอย่างเหมาะสม และปฏิบติัตามขั้นตอน
กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครดั ด าเนินการควบคู่ไปกบัการพิจารณานโยบายเพื่อการปรบัตวัใหอ้ยูร่อดทั้งองคก์ร ตามกรอบ
แผนการพิจารณาผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือ 

  การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น 

- การก าหนดโครงสรา้งเงินเดือนพนักงานอยา่งเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ในการท างานโดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

- การปรบัอตัราคา่จา้งและโบนัสประจ าปีๆละ 1 ครั้ง ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทโดยพิจารณา
จากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และมีเกณฑใ์นการวดัผลการปฏบิติังานของพนักงานทุกคนตาม
หลกัสากล (KPI) ใหม้ีความเหมาะสม 

- การดูแลและจดัสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัพนักงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานแรงงานไทย ไดแ้ก่ ประกนั
อุบัติ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพและความปลอดภยัดว้ยการใหบ้ริหารตรวจสุขภาพ
ประจ าปีๆละ 1 ครั้ง รวมถึงการใหส้วสัดิการเสริมดา้นอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม อาทิ เงินฌาปนกิจ ใหสิ้ทธิการ
ลาพิเศษเพื่อการปฏบิติัธรรมโดยไม่แบ่งแยกเพศ การอบรมสมัมนา รถรบั-ส่ง ชุดยนิูฟอรม์ เป็นตน้ 

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว 

-    ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาปรับชั้นพนักงานเป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง โดยใชเ้กณฑ์การวัดผลเชิงดุลยภาพ 
(Balance Scorecard) ท่ีมีมุมมองในปัจจยัส าคญั 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละการเติบโต น ามาใชใ้นการพิจารณาการปฏิบติังาน และวดัผลความสามารถ
ของพนักงานเพื่อก าหนดค่าตอบแทนและเงินจงูใจท่ีเหมาะสม  

-    บริษัทจดัใหม้ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรบัพนักงาน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหพ้นักงานมีวินัยการออมท่ีดี 
บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมไดต้ั้งแต่ 3% จนถึง 15% ส าหรับส่วนบริษัท 

จะสมทบเงินเขา้กองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐาน
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เงินเดือนตามอายุงานและตามความสมคัรใจของพนักงาน ซ่ึงจะจ่ายคืนใหแ้ก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากงาน ปัจจุบนัมีพนักงานท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน  270 คน คิดเป็น 92% 
ของพนักงานทั้งหมด 

   

 การจา้งงานผูพ้ิการ  บริษัทค านึงถึงการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติัครอบคลุมไปถึงผูพ้ิการและกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสดว้ย ปัจจุบนับริษัทไดด้ าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และตอ้งดูแลการจา้งงาน
พนักงานผูพ้ิการดงักล่าวรวมจ านวนทั้งส้ิน 3 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของลกัษณะงานจึงท าใหบ้ริษัทมีการจา้งงานคนพิการไว้
จ านวน 1 คน และน าส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจ านวน 2 คน อย่างตรงเวลาตามก าหนด
เป็นประจ าทุกปี 

 การบริหารแรงงานสมัพนัธ ์ บริษัทเช่ือมัน่ว่าพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัของการเจริญเติบโตขององคก์รท่ีน าไปสู่
ความยัง่ยืน จึงตระหนักถึงการส่งเสริมและการสรา้งขวัญก าลังใจใหพ้นักงานทุกคนใหไ้ด้รับความรูสึ้กถึงความมัน่คง  

และความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขอนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครวัใหดี้ยิง่ขึ้ นอีกดว้ย  
  โดยในปี 2564 บริษัทสามารถด าเนินงานตามแผนงานไดต้ามเป้าหมายและมีความสอดคลอ้งกับค่านิยมหลัก  

และกลยุทธข์ององคก์รไดอ้ยา่งราบร่ืน   
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร  บริษัทใหค้วามส าคญัของการส่ือสารใหค้รบทุกช่องทาง จดัท าขอ้มูลใหค้รอบคลุม
ทุกกลุ่มผู ้มีส่วนไดเ้สีย และใส่ใจกับขอ้มูลยอ้นกลับอันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประเมินวิเคราะห์ผลเพื่อการ
ปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร 

1.) เพิ่มช่องทางการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสัดส่วนของช่อง
ทางการส่ือสารดา้นออนไลน์มากขึ้ น 

2.) การน าเทคโนโลยเีขา้มาประยุกตใ์ชส้ามารถช่วยลดระยะเวลาการตอบกลบัของขอ้มลูส่งผลใหก้ระบวนการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะหแ์ละประมวลผลไดอ้ย่างรวดเร็ว น ามาซ่ึงประโยชน์ต่อการบริหารจดัการความสมัพนัธ์
ของพนักงานไดต้รงกลุ่มเป้าหมายและเร็วมากขึ้ น 

3.) การวางแผนการจดักิจกรรมภายในทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีการเช่ือมโยงใหส้อดคลอ้งกบั 

กลยุทธบ์ริษัท ซ่ึงใชเ้ป็นกลไกท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีต่อเน่ืองมุ่งสู่ผลลพัธท่ี์เป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง ตลอดจน
สามารถเน้นย า้ขอ้มลูส าคญัไดอ้ยา่งสม า่เสมอ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึ้ น 

4.) พฒันาสมรรถนะช่องทางการส่ือสารแบบภายนอกองคก์ร (Internet System) การปรบัปรุงเว็ปไซตเ์พื่อรองรบั
และสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ันพนักงานสามารถเขา้ไปศึกษาขอ้มูลเพื่อ
การพฒันาตนเอง รวมไปถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ตามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

2. บริษัทใหค้วามส าคญักบัการแต่งตั้งคณะท างานสวสัดิการภายใตก้ฎหมายก าหนด มุ่งหวงัใหเ้กิดเป็นพื้ นท่ีอิสระ
ของพนักงานท่ีสามารถแสดงความเห็นหรือการใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยผ่านคณะท างาน
สวสัดิการเพื่อเป็นตวักลางในการรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอต่อคณะผูบ้ริหารใหร้บัทราบขอ้สงสยัหรือความกงัวลใจ 
อนัน าไปสู่การแกไ้ขขอ้สงสัยและพฒันาใหดี้ยิ่งขึ้ นต่อไป ทั้งน้ีการพฒันาเคร่ืองมือการบริหารต่าง ๆ ตลอดจนการ
แต่งตั้งคณะท างานสวสัดิการ จึงถือเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบริหารแรงงานสมัพนัธไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลท าใหค้ะแนนการส ารวจความผูกพนัระหว่างพนักงานกบับริษัทในปี 2564มีระดบัคะแนนเพิ่มขึ้ นเป็น84.57 %  
  

2. ดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย ์HRD: Human Resource Development  

มุ่งเน้นการส่งเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู ้เพิ่มทกัษะในการปฏบิติังาน อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าของพนักงานใน
อนาคต รวมถึงการสรา้งสมัพนัธท่ี์ดีและสนับสนุนบุคลากรผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีมีความสามารถรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ติบโตอยา่ง
ยัง่ยนื 

 การพฒันาศกัยภาพเพ่ือความกา้วหนา้  เป็นปัจจยัส าคญัในการรกัษาพนักงานและร่วมเติบโตไปพรอ้มกบับริษัท จึงได้
ก าหนดแนวทางการพฒันาบุคคลากรใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นแต่ละปี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากผูบ้ริหารทุกฝ่ายงาน
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เป็นผูน้ าเสนอความเห็นเก่ียวกบัการพัฒนาศักยภาพของทีมปฏิบัติงานทุกคนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงาน 

และองคก์ร  ทั้งน้ีฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการออกแบบส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์
และจดัท าแผนพฒันาบุคลากร น าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี  
 ในปี 2564 ยงัคงเป็นปีท่ีตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัในการด าเนินงานอนัเกิดจากสถานการณค์วามเส่ียงดา้นโรคระบาด
โควิด-19 และการปฏิบัติตามกฎหมาย/ขอ้บังคับจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ท าใหฝ่้ายพัฒนาบุคลากรตอ้งปรับเปล่ียน
วิธีการเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของบริษัท คือ การพฒันาบุคลากรทุกคนใหม้ีความเป็นมือ
อาชีพในหน้าท่ีงานของตนเองและการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ บริษัทมีการส่งเสริมการพฒันาความรูใ้หก้บัพนักงานไดร้บัความ
สะดวกมากขึ้ นตามสถานการณ์ โดยการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พิ่มขึ้ น เช่น รูปแบบการเรียนรูท่ี้มีความหลากหลายมากขึ้ น  

การเรียนรูผ่้านระบบออนไลน์ การประชุมผ่านออนไลน์ ตลอดจนมุ่งเน้นใหเ้กิดการฝึกปฏบิติัใหม้ากขึ้ น เป็นตน้  
สรุปผลการวดัประสิทธิภาพดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์แสดงผลจากตวัช้ีวดัความส าเร็จดงัน้ี  

 การวดัผลส าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีคิดเป็นรอ้ยละ 107.00 

 การวดัความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นรอ้ยละ 82.99 

 ค่าเฉล่ียจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นรอ้ยละ 4.09 

 

อบรมภายใน  
 ตามนโยบายหลกับริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นสนับสนุนการอบรมความรู ้ทกัษะ ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถหลกัของ
องค์กรเป็นส าคัญ ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยท าให้เกิดศักยภาพเชิงการแข่งขันได้ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท  

ในอนาคต  ส าหรบัหลกัสูตรท่ีบริษัทฯ ตอ้งใหค้วามส าคญัและปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ืองแมว้่าต้องเจอขอ้จ ากดัต่าง ๆ คือ การ
อบรมความรูเ้บ้ืองตน้ใหก้บัพนักงานใหม่ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการเร่ิมตน้ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณองคก์ร การปฏิบติังานภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทและขอ้ปฏิบติัเชิงป้องกนัของการต่อตา้นทุจริตในรูปแบบต่าง 
ๆ หลกัสุขอนามยัและความปลอดภยั ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้  

นอกเหนือจากน้ัน ยงัไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการอบรมร่วมกบัคู่คา้เก่ียวกบัรายละเอียดขอ้มลูสินคา้อยา่งเขม้งวด 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงประโยชน์ของการมีความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยความจริงใจ ถึงแมว้่าในปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถ
พบปะหารือกบัคู่คา้ไดเ้หมือนเดิม แต่บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัเปล่ียนรูปแบบการฝึกอบรมหรือการประชุมมาใชเ้ป็นการส่ือสาร
ทางออนไลน์ทดแทน เช่น การใชซ้อฟต์แวร์ประชุมทางไกลมากขึ้ น (Zoom System) ดังน้ัน บริษัทฯ ยงัมีความเช่ือมัน่ว่า
บุคลากรของบริษัทยงัคงเป็นผูม้ีความพรอ้มส าหรบัการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 

 

อบรมภายนอก  
ด้วยนโยบายหลักของบริษัทได้สนับสนุนให้มีการอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านตามความจ าเป็น  

ของฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรูภ้ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ อนัเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ียึดมัน่ในการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีเป็นเลิศ ส าหรับ
ในช่วงวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 ท่ีผ่านมาน้ี แมเ้ป็นขอ้จ ากดัในการส่งพนักงานไปเขา้ร่วมอบรมภายนอก แต่บริษัทฯ ได้
ปรบัรูปแบบการพฒันาความรูแ้ละการรบัรูข้่าวสารใหท้นัต่อสถานการณ์ไดดี้ โดยมีฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นผูร้บัผิดชอบใน
การประมวลผลจากการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของทุกฝ่ายงานน ามาบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย ส าหรบัขอ้มลูความรูด้า้นอื่น ๆ จากภายนอกองคก์ร ด าเนินการโดยหน่วยงานกลางคือ ส่วนงานประชาสมัพนัธจ์ะ
เป็นผูร้บัผิดชอบหน้าท่ีคอยจดัหาขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รในดา้นต่าง ๆ จะท าการคดักรองความรู ้ขา่วสาร 
และน าส่งไปยงัผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประยุกตใ์ชแ้ละพฒันางานอยู่เป็นประจ า อาทิ การจดัท า
เอกสารขา่วภายในองคก์ร (CSS Executive News)ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขา่วสารส าคญัจากแหล่งขา่วท่ีน่าเช่ือถือไว้
ใหศึ้กษา เช่น ข่าวสารจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ฯลฯ  
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3. ดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีคณุภาพและมีความปลอดภยั (SQM : Safety & Quality Management)    
บริษัท ฯ มีเป้าหมายส าคญัมุ่งสู่การสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน ดว้ยการส่งเสริมความ

ปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด -19 ในปี  2564 

น้ีท าใหบ้ริษัทยังคงท างานหนักมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านการออกนโยบายฉุกเฉิน หรือการก าหนดมาตรการใหม่ ๆ  
เพื่อการป้องกนัพนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจากความเส่ียงการติดเช้ือโรคระบาดดงักล่าว  

 

 การใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั  บริษัทฯ มีนโยบายการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการบริหารจดัการงานอยา่งมีคุณภาพและ
ดา้นความปลอดภยั โดยก าหนดไวเ้ป็นแผนการพฒันาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการน ารายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรูอ้าทิ นโยบายความปลอดภยั กฎ ขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัและความปลอดภยัในพื้ นท่ีท างานต่าง ๆ ไดถู้ก
รวบรวมขึ้ นไวบ้นเว็ปไซตข์องบริษัทเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการน าไปใชต่้อไป  
  นอกจากน้ี การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  

โดยแบ่งเป็น4 ดา้นดงัน้ี 

1) ดา้นระบบ  
- บริษัทไดเ้พิ่มความเขม้ขน้ในการด าเนินงานดา้นระบบคุณภาพ ( ISO 9001 : 2015) เพื่อใหเ้กิดความ

มัน่ใจว่าระบบคุณภาพและความปลอดภยัขององคก์รมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 
- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ครบถ้วนทุกระดับ ได้แก่  จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค และจป.วิชาชีพ  

ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมถึงการบริหารจดัการท าแผนงานใหม่เป็นประจ าทุกปีและจดัการ
ประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามและรายงานผลการท างานอยา่งใกลชิ้ด 

2) ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ ์  
- บริษัทได้จัดท าคู่มือความปลอดภัยจากการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและน าขึ้ น 

เว็ปไซต์ภายในเพื่อใหพ้นักงานไดศึ้กษาและตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงาน อาทิ 
ความปลอดภยัในการยกของหนัก ความปลอดภยัในการใชเ้ครน ความปลอดภยัในการขบัรถยก รวมถึง
อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเม่ือตอ้งอยูใ่นพื้ นท่ีเส่ียงอนัตราย 

- บริษัทจัดท าแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใชง้านอย่างเป็นระบบ เพื่อใหพ้นักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูร้บัเหมาช่วง ไดร้บัความปลอดภยัในการปฏบิติังาน 

3) ดา้นพนักงาน  
- บริษัทก าหนดให้พนักงานท่ีใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านการอบรมทั้งตามแผนพัฒนา  

และหลกัสูตรท่ีมีความจ าเป็นตามสถานการณ ์และมีเอกสารรบัรองจากสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

- พนักงานผ่านการฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน้มากกว่ารอ้ยละ 40 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

- พนักงานของบริษัทไดร้บัการซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี 

4) ดา้นองคก์ร/ส่ิงแวดลอ้ม 

- บริษัทจดัใหม้ีการตรวจสภาพแวดลอ้มการท างาน ทั้งในเร่ืองความเขม้ของแสงสว่างในพื้ นท่ีการท างาน 
ระดบัความรอ้นและการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละออง รวมถึงความเขม้ขน้ของสารเคมีในสภาพแวดลอ้มใน
การท างานทั้งน้ีเพื่อเป็นการก าจดัสาเหตุของความไม่ปลอดภยัท่ีจะเกิดขึ้ นกบัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- จัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหพ้นักงานทุกคนรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันในทุกช่องทางการ
ส่ือสาร อาทิทางระบบ Intranet  บอร์ดประชาสัมพนัธ์และผ่านระบบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

- บริษัทจดัพื้ นท่ีการท างานใหเ้หมาะสมและสะดวกในการปฏิบติังาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
พื้ นท่ี  

ท าใหก้ารบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงท าใหใ้น
ปี 2564 บริษัทเกิดสถิติในการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงานจ านวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ
จากการท างานถึงขัน้เสียชีวิตแต่อยา่งใด  
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การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทใหค้วามส าคญัและส่งเสริมใหพ้นักงานใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
โดยค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหพ้นักงานถือปฏบิติัดงัน้ี 

- บริษัทก าหนดใหก้ารดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงานของบริษัทและสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษัทถือว่าการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 
และพนักงานทุกคน  

- บริษัทส่งเสริมและใหค้วามรูพ้นักงานในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อปลูกจิตส านึกใหพ้นักงานในทุกระดบั ตระหนักและใหค้วามส าคญัในการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหพ้นักงานใหม่ทุกคนจะตอ้งไดร้บัการอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

 นอกจากการฝึกอบรมและใหค้วามรูพ้นักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพน้ันเป็น
หลกัสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานใหม้ีความค านึงถึงการสรา้งมลภาวะ
ในดา้นส่ิงแวดลอ้มใหล้ดลง ในปี 2564 บริษัทยงัจดัฝึกอบรมพนักงานดงัน้ี 

 อบรมภายใน 

- หลกัสูตรการขบัรถอยา่งปลอดภยั/การบ ารุงรกัษารถ/การใชร้ถอยา่งประหยดัพลงังาน 

- หลกัสูตร 5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภยัอยา่งยัง่ยนื 

- หลกัสูตรส านักงานสีเขยีว (GREEN OFFICE) 
- หลกัสูตรความปลอดภยัเพื่อลดความเส่ียง 

 

7.6 ขอ้มูลส าคญัอื่น ๆ 

7.6.1 ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทั 

และผูต้รวจสอบภายใน 

1. ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี  
 อาย ุ 58 ปี 

 การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการมหาวิทยาลยัเกษรตรศาสตร ์

 อบรม - Director Accreditation Program รุ่น 37/2548 

- Director Certification Program รุ่น 60/2548 

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 12 

- เทคนิคการจดัท ายืน่แบบข.1ใหถู้กตอ้งตามประกาศปปช.จากสภาวชิาชีพในพระบรม 

    ราชูปถมัภ ์พ.ศ.2556 

- นักบริหารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสูง รุ่น 3/2559 

- Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560 

- หลกัสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้และ
สญัญาเช่าท่ีมีผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบันัก
บริหารระดบัสูง รุ่น23 

- TLCA CFO CPD ครั้งท่ี 6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in Sustainable Investing” 
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 จ านวนการถือหุน้ในบริษัท 3,341,688 หุน้ (คิดเป็น 0.28%) 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร – ไมม่ี - 

 ประสบการณท์ างาน 

บริษัทคอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร ์

อื่น ๆ 

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  
นางนุจรี ภู่เขยีว  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 อาย ุ 51 ปี 

 การศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 อบรม - Professional Controller Certification Program รุน่ท่ี 1/2556 

- Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุน่ท่ี 1/2558 

(ทัง้นีร้ายละเอียดการฝึกอบรมปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
 จ านวนการถือหุน้ในบริษัท 227,421 หุน้ (คิดเป็น 0.019%) 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร – ไมม่ี - 

 ประสบการณท์ างาน 

บริษัทคอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

3. เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตั้งให ้นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่งวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ ์2556 โดยมีประวติัดงัน้ี 

  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

 ต าแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ และเลขานุการบริษัท 

 อายุ 58 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตรDirector Accreditation Program รุ่น 37/2005 

- หลกัสูตรDirector Certification Program รุ่น 60/2005 

- หลกัสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 
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 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร "พื้ นฐานและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษัทจดทะเบียน" รุ่น6 

 ปี 2554สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประสบการณท์ างาน 

  บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มสโ์ซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  2556-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ, เลขานุการบริษัท 

  2554-ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร 

  2548-ปัจจุบนั : กรรมการ 

  อื่น ๆ 

  2540-ปัจจุบนั : กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั   

  2558-ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัทนีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

  1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

  (ก)ทะเบียนกรรมการ 

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท 

  (ค)หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

  2. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

  3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจาก
หน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศก าหนด 

 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในท างานขึ้ นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้
คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบับริษัท 

ผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระท่ีบริษัทไดท้ าสญัญาว่าจา้ง และรายงานผลการปฏิบติังานรวมทั้งขอ้เสนอแนะ
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระ  
 ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งบริษัท ริสก์เลส โซลูชัน่ จ ากัด  
(“ผูต้รวจสอบภายใน”) ซ่ึงเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกท าหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของ
บริษัท โดยบริษัท ริสกเ์ลส โซลูชัน่ ไดม้อบหมายให ้นายศรรณ ทองประเสริฐ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบั ติ
หน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบติัและรายละเอียดผูต้รวจสอบภายในปรากฎตามเอกสานแนบ 3 

7.6.2 หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละขอ้มูลเพื่อการติดตอ่ 

 หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์  นางประภสัสร ลกัษณว์ุฒิวงศ ์ 
 ขอ้มลูติดต่อ   โทร 02-018-1111 ต่อ 5501  

       Email : prapussorn@cssthailand.com 
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2564 คือนายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
5800 แห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ซ่ึงไดร้ับการเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เป็นผูส้อบบญัชีอิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสมัพนัธแ์ละหรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทบริษัทย่อย กรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,905,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 CSS Energy NWC 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (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 

ทั้งน้ีในปี 2564 ไม่มีค่าบริการอื่นท่ีจ่าย (Non-audit fee) ใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากรายการขา้งตน้ 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
ตามกฎบัตรท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดขึ้ น โดยมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ์
การพิจารณาสรรหากรรมการ คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง พิจารณา ทบทวน น าเสนอ และติดตามใหร้ะบบงานต่าง ๆ ภายในองคก์รสอดคลอ้ง
กับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตามนโยบายและแนวทางท่ีวางไว ้ด้วยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ปิติพฒัน์   ฉตัรอคัรพฒัน์    ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 กรรมการอิสระ 
2. คุณฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ         กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ 

3. คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์          กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 

  ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจ านวน 1 ครั้งซ่ึงมีกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน โดยพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ดา้นการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาบุคคลจากหลากหลายอาชีพ                 
ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่นกฎหมายว่าดว้ยคุณสมบติักรรมการ กฎหมายว่า
ดว้ยบริษัทมหาชน และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เป็นตน้ ตลอดจน
ขอ้บงัคบับริษัท และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณารายช่ือและคุณสมบติั 

ผูเ้หมาะสม ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสรา้ง
กรรมการท่ีตอ้งมีความรูห้ลากหลายดา้นทักษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ อีกทั้งยงัตอ้ง
สามารถอุทิศเวลาใหก้บับริษัทไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ันคณะกรรมการยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรบัคดัเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทมายงับริษัท โดยเปิดโอกาสใหเ้สนอรายช่ือในช่วงเดือน ตุลาคม – 
มกราคม โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1.1.1. สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการ ไดด้ าเนินการ
ตามกระบวนการสรรหา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหพ้ิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสม ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

1.2 การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยใชแ้นวปฏิบติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั 
ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

1.3 การพิจารณาหลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดใหม้ีระบบการประเมินผลการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้ีการ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ ระหว่างปีท่ีผ่านมา
เพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและน าไปสู่การปรบัปรุง พฒันา รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิผลการก ากบัดูแลกิจการ โดยมี
หลกัการและหวัขอ้ในการประเมินผลสอดคลอ้งไปกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซ่ึงปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษัท 
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2 ดา้นบรรษทัภิบาล 

2.1 ติดตามและดูแลใหม้ีการปฏบิติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีติดตามและดูแลใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร           
และกรรมการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันาสู่วฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ีไดส่ื้อสารให้
พนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการรบัทราบโดยเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งส่ือสารลงใน
เว็บไซตบ์ริษัท 

 

3 รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ ในปี 2564 ท่ีบริษัท ไดร้บัรางวลัจากการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  
 ไดร้บัรางวลั 5 ดาว (               )จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 

โดยไดร้บัคะแนน 90% ซ่ึงอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และไดร้บัรางวลัระดบั Top Quartile ในกลุ่มตลาดท่ีมีมลูค่า
หลกัทรพัย ์3,000-9,999 ลา้นบาท  

 ไดร้ับรางวลั5 ดาว (                   ) ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียน
ประจ าปี 2564 โดยไดร้บัคะแนน 100% ซึ่งอยูใ่นกลุ่มดีเลิศ (Excellent)  
 

4. แนวทางการพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกิจการในปี 2565  
 ติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงแกไ้ขหลักการก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามคู่มือการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี  
 เผยแพร่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายในองคก์รใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัและใหม้ี

ผลในกทางปฏบิติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

การด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมาสามารถท าตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยงัคงมุ่งมัน่ ท่ีจะพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหโ้ปร่งใส ดว้ยการบริหารจดัการ
อยา่งมีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองคก์รท่ีเติบโตไปพรอ้มกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 

 

  ในนามคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 

 

 

    (รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์) 
  ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตระหนักและให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน  

และรองรบักบัสถานการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดด้ าเนินงาน
เพื่อบริหารจัดการและลดความเส่ียง ตลอดจนควบคุมก ากับดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย  มีกระบวนการ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

จ านวน 4 ท่าน โดยในรอบปี 2564 ไดม้ีจัดใหม้ีการประชุมจ านวน 1 ครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมในปี 2564 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆดงัน้ี 

 

1. ทบทวนความเส่ียงทุกระดบั ใหค้รอบคลุมตามกลยุทธ ์การด าเนินงานของบริษัท ประกอบดว้ยความเส่ียงดา้น
ธุรกิจของบริษัท ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการต่อตา้นทุจริต และความเส่ียงดา้นอื่น ๆ  
 

2. พิจารณาก าหนดแผนการบริหารความเส่ียง และแนวทางในการควบคุมความเส่ียง เพื่อบริหารความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดับท่ี บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งก าหนดแผนรองรับ ป้องกันเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

ขึ้ นในอนาคต 
 

3. ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงาน ตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง ภายใตน้โยบายและกรอบการ
บริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพโดยมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท าการติดตามและสอบทานการจดัการความเส่ียงของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งไว ้

 

4. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่า
บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

5. ก ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน                    
และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

 

6. จัดท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระหว่างปีท่ีผ่านมา  

เพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  และน าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว ้
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมัน่ใจว่า บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายใน และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 

                    
 

      

         2 

 

 

 

 

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานคณะกรรมการยทุธศาสตร ์
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ไดร้ับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีคณะกรรมการ

บริษัทก าหนดขึ้ น โดยมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑใ์นการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม รวมทั้ง การเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย  

 โดยในรอบปี 2564 ไดม้ีจดัใหม้ี การประชุมจ านวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆดงัน้ี 
 

1. ก าหนดแผนและกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินงานของบริษัท 
ในเร่ืองของการลงทุน เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกระดบัน าไปปฏบิติั  
 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในเร่ืองของการลงทุน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายท่ีวางไว ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

3. ด าเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในดา้นของการลงทุนควบคุม
ความเส่ียง และก าหนดแผนงานใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

4. จดัท าประเมินตนเองของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการยุทธศาสตรร์ะหว่างปีท่ีผ่านมาเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว ้
 

 คณะกรรมการยุทธศาสตรม์ีความมุ่งมนัท่ีจะปฏบิติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต และรอบคอบ  
ท่ีมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการด าเนินงาน อีกทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรย์งัพรอ้มท่ีจะพฒันาธุรกิจอย่าง
เต็มความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 

 

 

 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์  
                                                                         ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยไม่สามารถ
คาดการณไ์ดว้่าจะส้ินสุดเมื่อใดและเช่ือมัน่ว่าทุกบริษัทฯ ก าลงัเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคท่ีทา้ทายความสามารถ รวมถึงการมี
ขอ้จ ากัดในการบริหารจัดการท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดังน้ันบริษัทฯจึงจ าเป็นตอ้งเร่ง
เสริมสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รในทุก ๆ ดา้นเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและพรอ้มกา้วสู่การต่อยอด 
การขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอยา่งยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา
ตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆท่ีส าคญัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตดัสินใจ  

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 14 ครั้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัของบริษัทฯ โดยได้
รายงานผลการประชุมพรอ้มแนวทางใหก้ารแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน  

ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในแต่ละสายธุรกิจ และไดม้ีการถ่ายทอดแผนงานดงักล่าวไปสู่ผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกระดับในองคก์รใหไ้ดท้ราบ เพื่อน าไปปฏิบัติให ้สอดคลอ้งและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้ 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไวต้ามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเข้าลงทุน และการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 

โดยคณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณากลัน่กรอง ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติการเขา้ลงทุน  
และ/หรือ การเขา้ร่วมประมูลในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเขา้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. ด าเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ควบคุมความเส่ียงและ
ก าหนดแผนงานใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

5. ก าหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทนและโครงสรา้งเงินเดือนของพนักงาน พิจารณานโยบายอตัราค่าตอบแทน
และโครงสรา้งเงินเดือนของพนักงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัท  

6. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤตจากโรคระบาดโควิด - 19 พรอ้มส่ือสารใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบถึง
ผลกระทบเชิงลบและตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั รวมทั้งจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน
เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการป้องกนัและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7. จดัท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารบริหาร ระหว่างปีท่ีผ่านมาเพื่อแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั  และน าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว ้

 

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และรอบคอบ 

 ท่ีมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการด าเนินงาน อีกทั้งคณะกรรมการบริหารยงัพรอ้มท่ีจะพฒันาธุรกิจอยา่งเต็ม
ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 

 

 

  

 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์  
                                                                                                ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร             
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบตัรท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด โดยมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญ ได้แก่ การสอบทานใหม้ีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง  

และเช่ือถือได ้การสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม การสอบทานใหม้ีการปฏบิติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และบริษัทย่อยซ่ึงอาจจะเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้พิจารณารายการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย การสอบทานและใหค้วามเห็น ต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน และการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายในตลอดจน การใหฝ่้ายบริหารจัดใหม้ีกระบวนการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสม 
ส าหรบัรายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  
 

1. ไดส้อบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี  2564 ซ่ึงเห็นว่ามีความ
ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละเป็นงบการเงินท่ีจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมแลว้  
 

2. ไดพ้ิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2564 ใหค้รอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั 

และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไดแ้นะน าใหฝ่้ายบริหารปรับปรุง 

แกไ้ขระบบงาน และขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ใหม้ีความรดักุมและเหมาะสมมากยิง่ขึ้ น ในปี 2564 ไดพ้ิจารณาคดัเลือก
แต่งตั้ งบ ริ ษัท ริสก์เลส โซลูชั ่น  จ ากัด (“ผู ้ตรวจสอบภายใน”) ซ่ึง เ ป็นบริ ษัทอิสระจากภายนอก 

ท าหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท ริสก์เลส โซลูชัน่ จ ากัด  

ได้มอบหมายให้นายศรรณ ทองประเสริฐ เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ตรวจสอบภายใน 

ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัแลว้เห็นว่ามีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในเหมาะสมเพียงพอ ในการปฏบิติัหน้าท่ีดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทยงั
ไดจ้ดัตั้งส านักงานผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายใหน้างสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ เป็นตวัแทน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการท าหน้าท่ีประสานงาน กบับริษัทผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระท่ี
บริษัทไดท้ าสญัญาว่าจา้ง และรายงานผลการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ
เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินระบบควบคุม
ภายในอิสระ  
 

3. ไดส้อบทานและใหค้วามส าคัญกบัการบริหารงานตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

และเท่าเทียมกนั สามารถอา้งอิงและตรวจสอบไดอ้ยา่งโปร่งใส  

 

4. ไดส้อบทานการท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ  

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นในปี 2564 แลว้เห็นว่าเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้
ตามปกติธุรกิจโดยทัว่ไป 

 

5. ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล  

ในรอบปี 2564 โดยไดร่้วมกันพิจารณาผลการประเมิน และก าหนดแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 

6. ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยพิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บัญชีท่ีมีคุณสมบติั คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท่ี์ดี โดยไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา  ขออนุมติัต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขท่ี 5800 หรือนางสาวศิราภรณ ์เอื้ ออนันตกุ์ล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3844 หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน 
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อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นผูส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2564 ส าหรับบริษัท จ านวน 1,950,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจ านวน 

955,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน2,905,000 บาทซ่ึงเท่ากบัปี 2563ซ่ึงเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ 
 

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลโดยไม่
จ ากดั อีกทั้งยงัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในรอบปี 2564 รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการ ตรวจสอบทั้งส่ีท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 และไดร้ายงานการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย  
โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและปรึกษาหารือกบัผูส้อบบัญชีเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขอทราบ
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบังบการเงินและระบบการควบคุมภายใน ดา้นบญัชี โดยไม่พบรายการท่ีบกพร่องและหรือผิดปกติ
อยา่งมีนัยส าคญัแต่อยา่งใด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคมุภายใน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม า่เสมอ โดยมุ่งเน้นใหม้ีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัความเส่ียง เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชท้รพัยากร การดูแรรกัษา
ทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 
1/2565 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่าน ท่ีประชุมไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน”ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยค์ณะกรรมการตรวจสอบฯ
ไดร้ายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พรอ้มทั้งขอ้เสนอแนะการตรวจสอบซ่ึงมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏบิติัการใหพ้ฒันา
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการติดตามการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงาน 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม า่เสมอ 

 ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู ้สอบบัญชีและส านักงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามขอ้บังคับ 

ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส าคัญ (Audit Committee Charter)ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน  
การก ากบัดูแลระบบการบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการ
ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบโดย
สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 

 1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทก ากบั
ดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจ าปีท่ีชดัเจน วดัผลไดม้ีการพฒันา
กระบวนการก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธอ์ย่างมียุทธศาสตรท์นัต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งน้ี โครงสรา้งองคก์รของบริษัทฯ มีสายการบงัคบับญัชามีการก าหนดอ านาจการอนุมติั 
ตลอดจนหน้าท่ีอย่างชดัเจนตามแต่ละล าดบัขั้น ท าใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวัมีการก าหนดตวัช้ีวดั เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏบิติังานและติดตามผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรพัยากรบุคคลอยา่งมี
มาตรฐาน เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งพิจารณาการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้
ส่ือสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)ใหทุ้กคนน าไปปฏิบัติ โดยใหค้วามส าคัญในความซ่ือสัตย์ 
จริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ทั้งน้ี บริษัทฯ  ทั้งน้ีในดา้นการต่อทุจริตคอรร์ปัชัน่น้ัน (Anti Corruption) 
อยู่ระหว่างการจดัเตรียมขอ้มูลใหส้มบูรณ์เน่ืองจากมีขอ้มูลส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของปี 2564 รวมทั้งการทบทวนขอ้มูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการยื่นขอใบรบัรอง 

CAC  

2.  การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยฝ่ายบริหารและทุก
หน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเส่ียงพร้อมทั้งคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวนทะเบียนความเส่ียงขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงทั้งจาก
ภายในและภายนอก  มีการก าหนดขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารธุรกิจ มีการผสานระบบการบริหารความเส่ียงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธข์ององคก์ร 
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 3.   กิจกรรมการควบคมุ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ทุกคณะไดป้ฏบิติังานภายใตข้อบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายอยา่งเหมาะสม  มีมาตรการป้องกนัไม่ให้
น าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลใหม้ีการปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บังคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอก ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหท้ราบผลการปฏิบติังาน และรายงานทางการเงิน เพื่อช่วยใหก้ารตดัสินใจของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้ นฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ส่ือสารใหพ้นักงานได้เขา้ใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการส่ือสารขอ้มลูธุรกิจท่ีส าคญัเพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

5. ระบบการติดตาม 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการด าเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการ  

และฝ่ายบริหารไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน  
ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้งสองคณะไดติ้ดตามดูแลและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท กรณีมีประเด็นส าคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผล 

การปฏิบัติงานและแนวทางแกไ้ขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกเดือน  ในส่วนของผูต้รวจสอบภายในไดก้ าหนดแผนการ
ตรวจสอบท่ีท าให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสซ่ึงครอบคลุมกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ รวมทั้ง  

ท าหน้าท่ีประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ให้บรรลุ 

ซ่ึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พรอ้มรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารอยา่งสม า่เสมอ 

 ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพี ยงพอ 

แล้วเช่นกัน นอกจากน้ี ผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนายปรีชา อรุณนารา ซ่ึงเป็น 

ผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ไม่ไดม้ีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมี
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในแต่อยา่งไร 
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9.2 รายการระหว่างกนั 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดงักล่าว
เป็นการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ส าหรบัขั้นตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการให้
เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการคา้ทัว่ไป อา้งอิงกบัราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสมโดยหากเป็นรายการท่ีมิใช่
การคา้ตามปกติธุรกิจหรือมิไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติัทุกครั้ง โดยการท าธุรกรรมน้ันตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันน้ันจะมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อสอบทาน  

ใหค้วามเห็นถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งราคา อตัราค่าตอบแทนของรายการน้ัน ๆ เวน้แต่กรณีท่ีเป็น
การท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นการด าเนินการคา้ตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูสามารถอนุมติัรายการไดใ้นขอบเขตการอนุมติัท่ีก าหนดไว ้และในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ จะจดัใหม้ีบุคคลท่ีมีความรู ้
ความช านาญพิเศษเช่น ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู ้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจ  

ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

นอกจากน้ีบริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้ับการ
ตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งน้ีการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของส านักง านคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษัทอย่างเคร่งครดั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีส าคญัของบริษัทฯ 

ส าหรบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการอนุมติัการท าธุรกรรมเป็นไป
ตามมาตรการท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ทั ่วไป อา้งอิง
กบัราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการและราคาโดยใหไ้ดร้าคาท่ี
ยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

 

รายละเอียดของรายการระหว่างกนั 

         (หน่วยพนับาท) 

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-64

บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ซ้ือ-ขำยสินคำ้
สำยไฟฟ้ำ

222 61 เป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำม
ลกัษณะธุรกิจกำรคำ้ปกติ
โดยทัว่ไปและเป็นกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

มูลค่ารายการระหว่างกนัส าหรบังวดลกัษณะรายการบุคคล/กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เหตผุลและความจ  าเป็น

 

ท่ีประ ชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ท่ี  1/2565 เมื่ อวัน ท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า การท ารายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระท าอย่างยุติธรรมตาม  

ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and arms’ length) 
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ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์  โซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงจดัท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 

และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสม า่เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบ  

ไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทั้ง จดัใหม้ีและด ารงไวซ่ึ้งระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ีความมัน่ใจได้ว่ามีการบันทึกขอ้มูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ 

อย่างมีสาระส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัท  ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ  

ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลงบการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงาน 

56-1 One Report ฉบบัน้ีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถ  

สรา้งความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 

 

       

             
  (นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์) 

              ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิ  

เคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน)และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของ
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   
 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน  

และขา้พเจา้ไดป้ฏบิติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดน้ันดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเร่ืองเหล่าน้ี  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบัติงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการ
ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  

ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบส าหรบัแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าความนิยม 

บริษัทฯบนัทึกค่าความนิยมจ านวน 156 ลา้นบาทจากการซ้ือหุน้สามญัของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ือง
การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าวเน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมน้ันฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด
และอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความ
นิยมท่ีแสดงอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลักษณะการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดร้ับในอนาคตของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดังกล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย 
รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้ นจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ 

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดโดยการวิเคราะห์
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเงินทุนและขอ้มูลอื่น ๆกบับริษัทอื่นท่ีเปรียบเทียบกนัได ้ตลอดจนทดสอบการ
ค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญั
ต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญั 

 

ค่าเผื่ อผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรบัลูกหน้ีการคา้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.16 กลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้ นส าหรบัลูกหน้ีการคา้โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปรบัปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ  

ฝ่ายบริหารในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงการประมาณการผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรบัลูกหน้ีการคา้จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น
ส าหรบัลูกหน้ีการคา้ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและมูลค่าของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยู่ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

ขา้พเจา้ได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมาณจ านวนผลขาดทุน  

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น โดยการสอบถามผูร้ับผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตาม  

การควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนด
นโยบายการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรบัลูกหน้ีการคา้แต่ละประเภท สอบทานการจดัท ารายงาน
อายุหน้ี และทดสอบการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรบัลูกหน้ีการคา้ตามนโยบายดงักล่าว รวมถึง
การสอบทานการประมาณจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการคา้แบบเฉพาะเจาะจง 

 

ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้ับของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายส าหรบัการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ส าหรบัสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพโดยขึ้ นอยูก่บัการวิเคราะหใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายุของสินคา้ ซ่ึงการประมาณ
การมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัน้ัน จะมีผลกระทบต่อจ านวนค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และมลูค่าของสินคา้ท่ีคงเหลือท่ีแสดงอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน   
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่าง มาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่ม
บริษัทออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดนโยบายการประมาณการ
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในแต่ละช่วงอายุสินคา้ สอบทาน การจดัท ารายงานอายุสินคา้ และทดสอบการ
ค านวณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการ 

ถือครองและการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กว่าปกติ 
นอกจากน้ันขา้พเจา้ไดส้อบทานการจดัท ารายงานการเปรียบเทียบมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บักบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
แต่ละกลุ่มสินคา้ และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้ นภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑช้ี์วดัหลัก  

ในแง่ผลการด าเนินงานทางธุรกิจซ่ึงผูบ้ริหารและผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ เน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นหรือลดลงของรายได ้

จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการรับรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษัท
โดยเฉพาะเร่ืองมลูค่าและงวดเวลาการรบัรูร้ายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการโดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไวสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้ น  

ในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มตัวอย่างสัญญาการขายและใหบ้ริการเพื่อตรวจสอบการรับรูร้ายได้ 
ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาการขายและใหบ้ริการและสอดคลอ้งกับนโยบายการรับรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษัท  

สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัทออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายได้
แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้ นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี  

ท่ีท าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 

 

ขอ้มูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลังวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ ไดใ้หข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ 

ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นน้ัน 
 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื่นน้ันมีความขดัแยง้ท่ี
มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูล ท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวใหผู้ม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหม้ีการด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดแูลตอ่งบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดท า งบการเงิน  

ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจัดท างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของก ลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการ  

ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
อีกต่อไปได ้
 

ผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเ งินโดยรวมปราศจากการ 

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน  

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏบิติังานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร่้วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ  

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ ความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  

และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์  
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้  

จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้ นอยู่ กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ี 

ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 
กลุ่มบริษัทตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ  

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจา้เป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว  

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคัญ  ในระบบการควบคุมภายใน 

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกับผูม้ีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า  

มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั  

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดใน การตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้ น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูม้ีส่วนได้เสียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดังกล่าว 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ ์2565 
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 293,462,942     328,787,537     117,430,881       169,560,300      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 1,379,275,966  945,863,554     1,262,712,792    742,878,811      

สินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญา 9 285,133,356     230,013,045     201,195,961       179,350,243      

สินทรพัย์ท่ีรบัรูจ้ากตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จส้ิน
   ตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10 240,857,479     132,858,836     163,468,722       81,168,029        

สินคา้คงเหลือ 11 520,522,242     372,220,493     509,853,487       359,224,700      

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 32 366,210            30,000               113,501              30,000                

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 13,841,946       4,646,208         6,703,788           784,376              

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,733,460,141  2,014,419,673  2,261,479,132    1,532,996,459   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 12 43,937,353       159,018,310     26,937,353         141,618,310      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                         -                         494,858,940       494,858,940      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 381,164,550     323,644,719     300,704,260       310,467,835      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 283,848,901     352,805,721     254,691,427       328,891,074      

คา่ความนิยม 16 156,497,121     156,497,121     -                           -                          

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 43,781,100       43,438,291       31,027,047         30,082,082        

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,029,258       18,265,123       2,039,050           2,032,290          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 927,258,283     1,053,669,285  1,110,258,077    1,307,950,531   

รวมสินทรพัย์ 3,660,718,424  3,068,088,958  3,371,737,209    2,840,946,990   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินและสว่นของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 105,000,000     199,500,000     40,000,000         120,000,000      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 1,335,281,823  1,000,345,686  1,276,436,541    953,568,791      

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 9 153,532,111     81,245,317       149,698,577       60,744,025        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี -                         500,000             -                           500,000              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเชา่ท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 19 3,704,614         5,641,460         3,286,656           4,298,081          

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 32 348,320            124,564             -                           124,564              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 42,888,467       12,971,925       42,888,467         12,169,440        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,069,472       14,003,435       27,637,608         8,118,640          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,673,824,807  1,314,332,387  1,539,947,849    1,159,523,541   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 8,904,993         12,609,607       6,870,763           10,157,419        

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 75,204,114       74,369,882       64,929,586         65,131,173        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 700,762            760,229             -                           -                          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 84,809,869       87,739,718       71,800,349         75,288,592        

รวมหน้ีสิน 1,758,634,676  1,402,072,105  1,611,748,198    1,234,812,133   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามญั 1,176,073,769 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท 588,036,885        588,036,885        588,036,885        588,036,885        

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 1,175,739,089 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท  587,869,545        587,869,545        587,869,545        587,869,545        

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 753,575,398        753,575,398        753,575,398        753,575,398        

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้
   การควบคมุเดียวกัน 6,827,505             6,827,505             -                              -                              

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 59,000,000           59,000,000           59,000,000           59,000,000           

   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 412,789,310        235,603,716        359,544,068        205,689,914        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 13,657,260           (43,662,220)         -                              -                              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 1,833,719,018     1,599,213,944     1,759,989,011     1,606,134,857     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ
   ของบริษัทย่อย 68,364,730           66,802,909           -                              -                              

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,902,083,748     1,666,016,853     1,759,989,011     1,606,134,857     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุน้ 3,660,718,424     3,068,088,958     3,371,737,209     2,840,946,990     

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 3,039,190,115  2,978,273,976  3,002,858,930  2,686,483,751  

รายไดจ้ากการบริการติดตัง้ 814,952,362     503,773,270     552,955,669     281,741,453     

รายไดอ่ื้น 155,374,594     40,989,194       170,491,873     39,949,826       

รวมรำยได้ 4,009,517,071  3,523,036,440  3,726,306,472  3,008,175,030  

ค่ำใชจ้ำ่ย
ตน้ทุนขาย 2,648,327,991  2,631,613,327  2,614,827,709  2,360,520,361  

ตน้ทุนบริการติดตัง้ 663,082,262     367,765,068     453,144,792     195,545,873     

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 67,415,301       76,221,458       67,061,989       73,072,707       

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 322,754,473     359,666,519     286,340,899     272,216,865     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 -                         -                         20,500,000       14,671,212       

รวมค่ำใชจ้ำ่ย 3,701,580,027  3,435,266,372  3,441,875,389  2,916,027,018  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 307,937,044     87,770,068       284,431,083     92,148,012       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 5,703,124         23,750,016       -                         -                         

รายไดท้างการเงิน 1,593,459         10,716,632       837,353            9,662,004         

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (5,114,216)        (10,516,769)     (3,148,534)        (7,599,440)        

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 310,119,411     111,719,947     282,119,902     94,210,576       

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 25 (62,266,301)     (17,151,825)     (59,832,559)     (22,217,414)     

ก ำไรส ำหรบัปี 247,853,110     94,568,122       222,287,343     71,993,162       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14 57,319,480       (24,519,588)     -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,438,260         -                         2,110,766         -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรบัปี 58,757,740       (24,519,588)     2,110,766         -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 306,610,850     70,048,534       224,398,109     71,993,162       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 246,089,537     92,700,924       222,287,343     71,993,162       

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,763,573         1,867,198         

247,853,110     94,568,122       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 305,049,029     68,181,336       224,398,109     71,993,162       

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,561,821         1,867,198         

306,610,850     70,048,534       

ก ำไรตอ่หุน้ 26

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 0.21                   0.08                   0.19                   0.06                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้

ส  ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจาก ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ การรวมธุรกิจ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ภายใตก้าร ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 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    

ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      -                      92,700,924        -                                  -                           92,700,924        1,867,198          94,568,122        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      -                      -                      (24,519,588)                   (24,519,588)            (24,519,588)       -                      (24,519,588)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      -                      92,700,924        (24,519,588)                   (24,519,588)            68,181,336        1,867,198          70,048,534        

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                      -                      -                      -                      (47,027,051)       -                                  -                           (47,027,051)       -                      (47,027,051)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 587,869,545      753,575,398      6,827,505          59,000,000        235,603,716      (43,662,220)                   (43,662,220)            1,599,213,944    66,802,909        1,666,016,853    

-                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 587,869,545      753,575,398      6,827,505          59,000,000        235,603,716      (43,662,220)                   (43,662,220)            1,599,213,944    66,802,909        1,666,016,853    

ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      -                      246,089,537      -                                  -                           246,089,537      1,763,573          247,853,110      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      -                      1,640,012          57,319,480                    57,319,480             58,959,492        (201,752)           58,757,740        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      -                      247,729,549      57,319,480                    57,319,480             305,049,029      1,561,821          306,610,850      

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                      -                      -                      -                      (70,543,955)       -                                  -                           (70,543,955)       -                      (70,543,955)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 587,869,545      753,575,398      6,827,505          59,000,000        412,789,310      13,657,260                    13,657,260             1,833,719,018    68,364,730        1,902,083,748    

-                      -                      -                      -                      -                      -                                  -                           -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ (ตอ่)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 587,869,545            753,575,398            59,000,000              180,723,803            1,581,168,746          

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            71,993,162              71,993,162              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            71,993,162              71,993,162              

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            (47,027,051)             (47,027,051)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 587,869,545            753,575,398            59,000,000              205,689,914            1,606,134,857          

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 587,869,545            753,575,398            59,000,000              205,689,914            1,606,134,857          

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            222,287,343            222,287,343            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            2,110,766                2,110,766                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            224,398,109            224,398,109            

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            (70,543,955)             (70,543,955)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 587,869,545            753,575,398            59,000,000              359,544,068            1,759,989,011          

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 310,119,411     111,719,947      282,119,902    94,210,576         

รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 24,863,393       28,920,063         21,221,049      25,143,881         

   คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 4,442,780         57,060,257         5,306,468        17,653,528         

   การปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดร้บั (โอนกลับ) (8,216,325)        (214,495)            (3,787,129)       64,200                

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                          20,500,000      14,671,212         

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (5,703,124)        (23,750,016)       -                        -                          

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษัทร่วม -                         -                          (16,239,198)    -                          

   คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,012,661         7,471,327           6,817,474        6,408,898           

   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (146,272,062)   (5,460,291)         (146,272,011)  (4,649,087)         

   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (37,808)             62,278                (2,868,982)       54,971                

   ขาดทุน (ก าไร) จากการปรบัปรุงมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (112,453)           94,564                (208,065)          94,564                

   รายไดท้างการเงิน (1,593,459)        (10,716,632)       (837,353)          (9,662,004)         

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,114,216         10,516,769         3,148,534        7,599,440           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 189,617,230     175,703,771      168,900,689    151,590,179      

สินทรพัย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (438,153,721)   18,697,881         (525,436,865)  88,449,895         

   สินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญา (55,120,311)     (54,054,922)       (21,845,718)    (73,435,700)       

   สินทรพัย์ท่ีรบัรูจ้ากตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (107,998,643)   9,950,928           (82,300,693)    (1,197,541)         

   สินคา้คงเหลือ (140,085,424)   257,386,909      (146,841,658)  167,487,923      

   สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (5,962,100)        9,519,024           (5,794,848)       843,823              

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (489,248)           (11,459,593)       (14,999)            -

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 334,957,724     (116,632,441)     323,000,811    (29,277,785)       

   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 72,286,794       25,679,979         88,954,552      13,103,961         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,240,015       (4,893,064)         19,894,404      310,045              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,380,603)        -                          (4,380,603)       -                          

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (136,088,287)   309,898,472      (185,864,928)  317,874,800      

   รบัดอกเบ้ีย 1,891,988         10,777,674         1,133,769        9,721,514           

   จ่ายดอกเบ้ีย (4,117,739)        (9,457,594)         (2,299,395)       (6,742,078)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (35,894,545)     (17,725,657)       (31,086,189)    (14,992,784)       

เงินสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (174,208,583)   293,492,895      (218,116,743)  305,861,452      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั (เพิม่ข้ึน) ลดลง 115,084,106     (3,360,000)         117,418,884    -                          

เงินสดรบัคนืจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม -                         297,654,823      -                        297,654,823      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม (10,736,425)     -                          (10,736,425)    -                          

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 202,427,222     5,490,827           202,427,138    4,679,602           

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (11,961,293)     (5,893,934)         (3,168,290)       (5,121,731)         

เงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม 16,239,198       -                          16,239,198      -                          

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 311,052,808     293,891,716      322,180,505    297,212,694      

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกูย้ืมระยะสั้น (799,550,000)   (2,289,293,745)  (635,000,000)  (1,767,000,000)  

เงินสดรบัจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะสั้น 705,050,000     1,794,293,745   555,000,000    1,291,000,000   

เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว (500,000)           (16,040,000)       (500,000)          (16,040,000)       

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเชา่ (6,624,865)        (8,619,357)         (5,149,226)       (7,558,448)         

เงินปันผลจ่าย (70,543,955)     (47,027,051)       (70,543,955)    (47,027,051)       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (172,168,820)   (566,686,408)     (156,193,181)  (546,625,499)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (35,324,595)     20,698,203         (52,129,419)    56,448,647         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 328,787,537     308,089,334      169,560,300    113,111,653      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 293,462,942     328,787,537      117,430,881    169,560,300      

-                         -                          -                        -                          

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใชเ่งินสด
   ซ้ือสินทรพัย์ภายใตส้ัญญาเชา่                           -             8,810,000                          -             8,810,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกับระบบงานไฟฟ้า  

ระบบโทรคมนาคม และระบบป้องกนัไฟลาม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน ของบริษัทฯอยู่ท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
 

 บริษัทฯมีส านักงานสาขาชลบุรี อยูท่ี่ 59 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบ ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญัติ
การบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้ นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์  โซลูชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษัท”) ดงัต่อไปน้ี 

 

  จดัตั้งขึ้ นใน อตัรารอ้ยละ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   รอ้ยละ รอ้ยละ 
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอรย์ี ่จ ากดั จ าหน่ายและติดตั้งสายไฟฟ้า

ท่อ และอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ไทย 100 100 

บริษัท นีออนเวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์              
(ประเทศไทย) จ ากดั 

จ าหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์
เก่ียวกบัระบบโทรคมนาคม 

ไทย 70 70 
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได ้หากบริษัทฯมีสิทธิไดร้ับหรือมีส่วนไดเ้สีย 

ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญั
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนน้ันได ้

 

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม
บริษัทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอ่ยน้ัน 

 

ง) งบการเงินของบริษัทยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้ นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษัท รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม น้ีแลว้ 
 

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของบริษัทยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

 

2.3 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึ้ นเพื่อใหม้ี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏบิติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏบิติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท  

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรบั
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏบิติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏบิติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน   

 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรบัปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษัท 
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4. นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั  
 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 
 

ขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื่อมีการ 

ส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลังจาก 

หกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 

 รายไดค้่าบริการติดตั้ง 

 กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาบริการติดตั้งโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบัติภาระเดียวกลุ่มบริษัทรับรูร้ายไดจ้าก  

การบริการติดตั้งตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการติดตั้งโดยใชว้ิธีผลลัพธ์ในการวดัขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณ  

โดยการเปรียบเทียบงานบริการท่ีเกิดขึ้ นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบังานบริการทั้งหมดตามสญัญา 
 

 กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรบัรูร้ายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสญัญา การเรียกรอ้งความ
เสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรบัตามสญัญา โดยจะรบัรูร้ายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนัยส าคญัของจ านวนรายไดท่ี้รบัรูส้ะสม 

 

 เมื่อมูลค่าและความส าเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรูไ้ดต้ามตน้ทุนท่ี
เกิดขึ้ นจริงท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนเท่าน้ัน 

 

 รายไดด้อกเบ้ีย  
 รายไดด้อกเบ้ียรับรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพย์ทาง

การเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน า
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น) มาคูณกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

 ตน้ทุนบริการติดตั้ง 

 ตน้ทุนบริการติดตั้งรบัรูเ้มื่อตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสญัญาท่ีท าเสร็จไดเ้กิดขึ้ นแลว้ โดยจะบนัทึก
ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรบัโครงการทั้งจ านวนเมื่อทราบแน่ชดัว่าโครงการน้ันจะประสบผลขาดทุน 

 

 ตน้ทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและ
รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

 เงินปันผลรบั 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.3 สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 

 กลุ่มบริษัทรับรูสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายไดท่ี้รับรูส้ะสมเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึง
ปัจจุบัน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะไดร้ับช าระโดยปราศจาก
เง่ือนไข เช่น เมื่อกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รบัมอบงาน 

 

 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้น้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเมื่อจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกว่ารายไดท่ี้รบัรูส้ะสม 
โดยกิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อกิจการได้
ปฏบิติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

 

4.4 ตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จสิ้ นตามสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้  
 กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการท าใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงใช้เพื่อสรา้งทรัพยากรหรือใชใ้นการ

ปรบัปรุงทรพัยากรของกิจการเพื่อน าไปใชใ้นการปฏบิติัตามภาระท่ีตอ้งปฏบิติัใหส้ าเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่า
จะไดร้ับคืนตน้ทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละรับรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกับรูปแบบการรับรู ้
รายไดต้ามสญัญาและจะบนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยส์ูง
กว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.5 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) ยกเวน้สายเคเบ้ิลขนาดใหญ่แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต า่กว่า  

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

 เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนหกัค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 

 

4.7 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณค์ านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคาร    - 20  ปี 

  เคร่ืองตกแต่งอาคาร  - 5  ปี 

  เคร่ืองมือและอุปกรณ ์  - 5  ปี 

  อุปกรณแ์ละเคร่ืองใชส้ านักงาน - 3, 5  ปี 

  ยานพาหนะ   - 5  ปี 

  อุปกรณท่ี์ติดตั้งตามสญัญา - 10, 20  ปี 
 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและสินทรพัยร์ะหว่างติดตั้ง 
 

 กลุ่มบริษัทตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย์
จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรพัยน้ั์นออกจากบญัชี 
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4.8 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรบัรู ้
ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมขีอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้ น 

 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้ นจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วย
สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท าการประเมินมลู
ค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของ
หน่วยของสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต า่กว่ามูลค่าตามบญัชี บริษัทฯจะรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

 

4.9 สญัญาเช่า 

 ณ วันเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญาน้ันมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรพัยท่ี์ระบุไดส้ าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 

 กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญาเวน้แต่ สญัญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน)  
กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า  

 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง 

ดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่า  หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดงัน้ี 

 

  ยานพาหนะ 7 ปี 
 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษัทเมื่อส้ินสุดอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรพัย์
ดงักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์ 

 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า  
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้ นอยูก่บั
ดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ  

ซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะใชสิ้ทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับเพื่ อการยกเลิกสัญญาเช่า 

หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเช่า
ผันแปรท่ีไม่ขึ้ นอยู่กบัดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระน้ัน  

ไดเ้กิดขึ้ น  
 

 กลุ่มบริษัทคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ีย ตามนัยของสญัญาเช่าหรือ
อัตราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้ นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่าการ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

 สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมลูค่าต า่ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

4.10 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษัทฯหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษัทฯ 

 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง  

โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

4.11 เงินตราตา่งประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  

ของบริษัทฯ  
 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพย์ 
และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

4.12 การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สินทรพัย ์

สิทธิการใชห้รือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
ของสินทรพัยม์ีมูลค่าต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน้ั์น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า 

จากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่า จะได้รับจากสินทรัพย ์

และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ
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สินทรพัยซ่ึ์งสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายน้ันผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 

 กลุ่มบริษัทจะรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

4.13 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทรบัรู ้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 
 

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนกังาน  
 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงาน จ่ายสะสมและเงิน 

ท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท 
เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

 โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน  
 กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัท 

ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนักงาน  
 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย  

ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว 

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ส าหรับโครงการลประโยชน์หลังออก 

จากงานของพนักงานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรบัรูท้ั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
หรือเมื่อกิจการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณใ์ดจะเกิดขึ้ นก่อน 

 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้ นแลว้ 
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนัน้ัน 
และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนัน้ันไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

4.15 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

 ภาษีเงินไดปั้จจบุนั 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐัโดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งน้ัน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 กลุ่มบริษัทรบัรูห้น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รบัรูสิ้นทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวน
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท า
การปรบัลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไร ทางภาษีเพียงพอต่อ
การน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้ นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี
ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
ส าหรบัลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรบัรูร้ายได ้

 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรูร้ายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่า  

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์
ทางการเงิน 

 

 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินน้ัน

เพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการ
รบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

 

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน    
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุทธิของมลูค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 

ทั้งน้ี สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรพัย์
ทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
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การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรบัหน้ีสินทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการ
ท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงน้ันดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน้ั์นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดม้ี
การโอนสิทธิท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ั์น รวมถึงไดม้ีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรพัยน้ั์น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรพัยน้ั์น   
กลุ่มบริษัทตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินน้ันแลว้มีการยกเลิกภาระผูกพนั
น้ัน หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนัน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทาง การเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ ้ 
รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่
เป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู ้หน้ี สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไร 

หรือขาดทุน  
 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระ  

ตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณ  

ของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 
 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรูร้ายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัท  

วัดมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนขา้งหน้า 
ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรูร้ายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัท 

วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทาง
การเงิน  
 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินน้ันมีการเพิ่มขึ้ นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่ง 

มีนัยส าคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
ของผูอ้อกตราสาร  
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรบัลูกหน้ีการคา้และสินทรพัยท่ี์เกิด
จากสญัญา ดงัน้ัน ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้น
เครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต 
ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป  
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การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ 
หรือตั้งใจท่ีจะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหน้ีสินพรอ้มกนั 
 

4.17 ตราสารอนุพนัธ ์ 
กลุ่มบริษัทใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษัทรบัรูมู้ลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่า
ยุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทแสดงตราสาร
อนุพนัธเ์ป็นสินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าศูนย ์ 
 

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน  
เป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพนัธอ์ื่นเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน หรือหน้ีสิน
หมุนเวียน 
 

4.18 การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า กลุ่มบริษัท
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายุติธรรมน้ันใหม้ากท่ีสุด  

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื้ อขายของสินทรพัยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้ น  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยูณ่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้ นประจ า 
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5. การใชด้ลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที่ส  าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี  ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน 

ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน
ท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคากว่าจะเกิดข้ึนของลกูหน้ีการคา้และสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 

 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีตอายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ 

ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการ
คาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้ นจริงในอนาคต 
 

 การปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บั 

ในการประมาณการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขาย  

ไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้น้ันได ้และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากสินค้าล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพ โดยค านึงถึงอายุ
โดยประมาณของสินคา้คงเหลือแต่ละชนิด 
 

 ค่าความนิยม  
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงัฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสินทรพัย ์หรือ หน่วยของสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดรวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดน้ัน ๆ  
 

 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีส าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี  

ท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก 

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า กลุ่มบริษัทควรรับรูจ้ านวน
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา 
 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้ นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศัยขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการน้ัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ 
และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่าน้ัน ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย    

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  

ซ้ือสินคา้ - - 61 222 ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมรอ้ยละ 2 ขึ้ นไป 

ตน้ทุนค่าบริการงานติดตั้ง - - - 4,526 ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมรอ้ยละ 8 

รายการธุรกิจกบับริษัทรว่ม      

ดอกเบ้ียรบั - 6,768 - 6,768 อตัรารอ้ยละ 6.75 - 7.00 ต่อปี 

เงินปันผลรบั 16,239 - 16,239 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 18) - - 25 780 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,669 40,745 30,962 32,760 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,364 2,260 1,244 1,200 

รวม 41,033 43,005 32,206 33,960 

 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.2 
 

7. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 2,549 1,661 2,518 1,609 

เงินฝากธนาคาร 290,914 327,126 114,913 167,951 

รวม 293,463 328,787 117,431 169,560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างรอ้ยละ 0.10 ถึง  0.50 ต่อปี 
(2563: 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี 2563: 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี) 
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8. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 901,320 555,644 861,398 410,337 

คา้งช าระไมเ่กิน 3 เดือน 379,108 257,960 352,823 247,665 

3 - 6 เดือน 5,805 31,024 5,805 17,388 

6 - 12 เดือน 14,051 42,630 13,915 30,621 

เกิน 12 เดือนขึ้ นไป 160,126 163,870 94,065 103,082 

รวม 1,460,410 1,051,128 1,328,006 809,093 

หกั: คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ น  (138,069) (133,476) (79,940) (74,633) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,322,341 917,652 1,248,066 734,460 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,322,341 917,652 1,248,066 734,460 

ลูกหน้ีอื่น     

ลูกหน้ีอ่ืน 13,613  6,483 9,602  2,638 

หกั: คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ น  (3,088) (3,238) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 10,525 3,245 9,602 2,638 

เงินทดรองจ่าย 1,560 2,551 1,560 2,551 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 41,918 20,037 1,079 1,372 

ดอกเบ้ียคา้งรบั - 299 - 296 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 2,932 2,080 2,406 1,562 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 56,935 28,812 14,647 8,419 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,379,276 945,864 1,262,713 742,879 
 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 136,714 79,654 74,633 56,980 

ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ น 48,044 67,818 48,044 27,026 

ตดัจ าหน่าย (20,359) (7,763) (20,151) (7,708) 
จ านวนท่ีไดร้บัคืน (23,242) (2,995) (22,586) (1,665) 
ยอดคงเหลือปลายปี 141,157 136,714 79,940 74,633 
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9. สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา     

รายไดบ้ริการติดตั้งคา้งรบั 38,308 14,501 3,450 14,501 

รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกเก็บ 243,512 212,303 194,825 162,202 

เงินประกนัผลงานคา้งรบั 3,313 3,209 2,921 2,647 

รวมสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 285,133 230,013 201,196 179,350 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

รายไดค้่าบริการติดตั้งรบัล่วงหนา้ 153,532 81,245 149,699 60,744 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 153,532 81,245 149,699 60,744 

 

10. สินทรพัยท่ี์รบัรูจ้ากตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จสิ้ นตามสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

งานโทรคมนาคม 8,083 12,756 2,076 3,064 

งานติดตั้งอ่ืน ๆ 232,775 120,103 161,393 78,104 

 240,858 132,859 163,469 81,168 
 

11. สินคา้คงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรบัลด 

ราคาทุนใหเ้ป็น 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 540,548 400,462 (20,026) (28,242) 520,522 372,220 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรบัลด 

ราคาทุนใหเ้ป็น 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 523,773 376,931 (13,919) (17,706) 509,854 359,225 

 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทบนัทึกการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัเป็นจ านวน 
8 ลา้นบาท (2563: 8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ลา้นบาท2563: 8 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 16 ลา้นบาท (2563: 7 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษัทฯ: 12 ลา้นบาท 2563: 7 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมลูค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายใน
ระหว่างปี 
 

12. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าธนาคาร 

ท่ีกลุ่มบริษัทน าไปค ้าประกนัส าหรบัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เป็นจ านวน 
17 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) นอกจากน้ี เงินฝากธนาคารของบริษัทฯไดถู้กน าไปค ้าประกนัวงเงินกูข้อง 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นจ านวน 0.81 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ
หรือประมาณ 26.94 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: ค ้าประกนัส าหรบัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นจ านวน 134.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จ านวน 117.4 ล้านบาท) 
และ น าไปค ้าประกนัเงินกูข้องบริษัทร่วมเป็นจ านวน 0.81 ลา้นเหรียญสหรฐัฯหรือประมาณ 24.3 ลา้นบาท) 
 

13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน              ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)   

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอรย์ี ่จ ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 

บริษัท นีออนเวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์       

     (ประเทศไทย) จ ากดั 10,000 10,000 70 70 344,859 344,859 

รวม     494,859 494,859 
 

  

ไม่มีเงินปันผลรบัจากบริษัทยอ่ยขา้งตน้ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
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13.2 รายละเอียดของบริษัทยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัท 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไมม่ีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี          
อ านาจควบคุม                    

ในบริษัทย่อยสะสม 

ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได้
เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคุมใน

บริษัทย่อยในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บริษัท นีออนเวริคส ์คอมมูนิเคชัน่ส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 30 30 69 67 2 2 

 

13.3 ข้อ มู ลทา งกา ร เ งิ น โ ดยส รุ ป ขอ งบ ริ ษั ท ย่ อ ย ท่ี มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ท่ี ไ ม่ มี อ า น า จ คว บ คุม ท่ี มี ส า ร ะ ส า คัญ  

ซ่ึงเป็นขอ้มลูก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 

 สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 283 312 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 61 64 

หน้ีสินหมุนเวยีน 108 146 

หน้ีสินไมห่มุนเวยีน 12 12 
 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

รายได ้ 263 334 

ก าไร   7 6 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

169 

   

    

 สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 19 9 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (4) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (16) (20) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) สุทธิ 3 (15) 

 

14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 

14.1 รายละเอียดของบริษทัรว่ม 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

สดัส่วน 

เงินลงทุน 

   2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
Namsor Hydro Power Company Limited 

 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานน ้า 

สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 39 38 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock 

Company Limited 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทิตย ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

25 25 

รวม     

   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

มลูค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สยี 

มลูค่าตามบญัชี                   
ตามวธีิราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 

Namsor Hydro Power Company Limited 28,554 38,318 83,783 73,046 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (55,229) (34,728) 
สุทธิ 28,554 38,318 28,554 38,318 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 

Limited 352,611 285,327 272,150 272,150 

รวม 381,165 323,645 300,704 310,468 
 

 

เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดม้ีมติอนุมัติใหล้งทุนในหุน้เพิ่มทุนของ Namsor 

Hydro Power Company Limited (“NSPC”) จ านวน 26,600 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 332,500 เหรียญสหรฐัอเมริกา 
(ประมาณ 10.7 ลา้นบาท) และไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และ 
25 ตุลาคม 2564 โดย NSPC ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนตามกฎหมายสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้เมื่อ
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ีการลงทุนในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว มีผลท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯเปล่ียนแปลง
จากรอ้ยละ 38 เป็นรอ้ยละ 39 
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ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Namsor Hydro Power Company Limited และรบัรู ้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 21 ลา้นบาท (2563: 15 ลา้นบาท) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หุน้สามัญของบริษัทร่วมทั้งสองแห่งท่ีถือโดยบริษัทฯติดภาระจ าน ากบั
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงินกูข้องบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดงักล่าว นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 12 เงินฝากธนาคารจ านวนหน่ึงของบริษัทฯไดถู้กน ามาค ้าประกนัวงเงินกูข้องบริษัทร่วมคือ Phu Khanh 

Solar Power Joint Stock Company ดว้ยเช่นกนั 
 

14.2 สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรบั 

ในระหว่างปี บริษัทฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรบัรูเ้งินปันผลรบั
จากบริษัทร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรบั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

Namsor Hydro Power Company  

    Limited (16,112) (12,756) (4,388) (667) - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock 

Company Limited 21,815 36,506 61,708 (23,853) 16,239 - 

รวม 5,703 23,750 57,320 (24,520) 16,239 - 
 

 บริษัท น ้าซอ้ไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2562 และ Phu Khanh Solar 

Power Joint Stock Company Limited เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2562 

 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัรว่มที่มีสาระส าคญั 

 Namsor Hydro Power  

Company Limited 

Phu Khanh Solar Power Joint 

Stock Company Limited 

 (หน่วย: ลา้นกีบ) (หน่วย: ลา้นดองเวียดนาม) 
 2564 2563 2564 2563 

ทุนเรียกช าระ 55,169 48,272 782,000 782,000 

สินทรพัยร์วม 85,164 86,782 2,181,776 2,312,869 

หน้ีสินรวม 60,413 56,405 1,230,611 1,447,706 

รายได ้ 7,520 5,054 279,988 338,714 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (12,140) (4,772) 62,552 108,415 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (12,140) (4,772) 62,552 108,415 
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 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Namsor Hydro Power  

Company Limited 

Phu Khanh Solar Power Joint 

Stock Company Limited 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 34 17 402 385 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 223 262 2,793 2,619 

หน้ีสินหมุนเวยีน (28) (24) (191) (195) 
หน้ีสินไมห่มุนเวยีน (152) (158) (1,611) (1,685) 
สินทรพัย ์- สุทธิ 77 97 1,393 1,124 

สดัส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ) 38* 38 25 25 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการ                  
ในสินทรพัย ์- สุทธิ 29 37 348 281 

คา่ความนิยม - - 4 4 

สิทธิสมัปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า - 1 - - 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ             
กิจการในบริษัทร่วม 29 38 352 285 

 

*บริษัทฯใชส้ดัส่วนเงินลงทุนเดิมก่อนเพิ่มทุนท่ีรอ้ยละ 38 เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าสดัส่วนเงินลงทุนเดิมก่อน
การเพิ่มทุนน้ันสะทอ้นสดัส่วนการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ส าหรบัปี 2564 

 
 

15. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณส์ าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
อาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

อุปกรณแ์ละ        
เคร่ืองใชส้ านักงาน ยานพาหนะ 

อุปกรณท่ี์ติดตั้ง
ตามสญัญา 

สินทรพัย ์       
สิทธิการใช ้- 
ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน           

1 มกราคม 2563 171,630 218,602 13,203 21,871 48,429 33,873 34,107 34,317 - 576,032 

ซ้ือเพ่ิม - - 30 1,323 2,233 954 - 8,810 1,354 14,704 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (179) (1,076) (1,449) (1,237) - (19,747) - (23,688) 
รบัโอน (โอนออก) - - - - - (6,279) - 6,279 - - 

31 ธนัวาคม 2563 171,630 218,602 13,054 22,118 49,213 27,311 34,107 29,659 1,354 567,048 

ซ้ือเพ่ิม - - 1,053 2,178 1,336 - - 6,274 46 10,887 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย         
(55,926) 

(1,804) (1,221) (61) (495) (5) - (3,285) - (62,797) 

รบัโอน (โอนออก) - - 1,354 - - 6,317 - (6,317) (1,354) - 

31 ธนัวาคม 2564 115,704 216,798 14,240 24,235 50,054 33,623 34,107 26,331 46 515,138 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           

1 มกราคม 2563 - 57,007 10,988 18,715 43,133 32,326 26,634 20,278 - 209,081 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี - 11,044 1,101 1,718 3,606 1,339 3,326 6,683 - 28,817 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย/        
ตดัจ าหน่าย - - (178) (1,058) (1,436) (1,237) - (19,747) - (23,656) 

รบัโอน (โอนออก) - - - - - (6,081) - 6,081 - - 

31 ธนัวาคม 2563 - 68,051 11,911 19,375 45,303 26,347 29,960 13,295 - 214,242 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี - 10,139 975 1,482 1,686 955 2,198 5,650 - 23,085 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย/        
ตดัจ าหน่าย - (975) (1,221) (57) (496) (4) - (3,285) - (6,038) 

รบัโอน (โอนออก) - - - - - 5,195 - (5,195) - - 

31 ธนัวาคม 2564 - 77,215 11,665 20,800 46,493 32,493 32,158 10,465 - 231,289 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           

31 ธนัวาคม 2563 171,630 150,551 1,143 2,743 3,910 964 4,147 16,364 1,354 352,806 

31 ธนัวาคม 2564 115,704 139,583 2,575 3,435 3,561 1,130 1,949 15,866 46 283,849 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           

2563 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการติดตั้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    28,817 

2564 (จ านวน 3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการติดตั้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    23,085 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
อาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

อุปกรณแ์ละ        
เคร่ืองใชส้ านักงาน ยานพาหนะ 

อุปกรณท่ี์ติดตั้ง
ตามสญัญา 

สินทรพัย ์       
สิทธิการใช ้- 
ยานพาหนะ 

สินทรพัย ์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน           

1 มกราคม 2563 162,200 188,429 7,673 15,172 40,551 32,552 34,107 30,043 - 510,727 

ซ้ือเพ่ิม - - 30 1,217 1,567 954 - 8,810 1,354 13,932 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (133) (1,076) (1,026) (1,237) - (16,877) - (20,349) 
รบัโอน (โอนออก) - - - - - (6,279) - 6,279 - - 

31 ธนัวาคม 2563 162,200 188,429 7,570 15,313 41,092 25,990 34,107 28,255 1,354 504,310 

ซ้ือเพ่ิม - - 476 1,704 942 - - - 46 3,168 

จ าหน่าย (55,926) (1,200) - (27) (221) (4) - (3,285) - (60,663) 
รบัโอน (โอนออก) - - 1,354 - - 6,317 - (6,317) (1,354) - 

31 ธนัวาคม 2564 106,274 187,229 9,400 16,990 41,813 32,303 34,107 18,653 46 446,815 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           

1 มกราคม 2563 - 48,054 5,097 11,736 35,880 31,006 26,634 12,194 - 170,601 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี - 9,514 987 1,608 3,218 1,339 3,326 5,143 - 25,135 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย/        
ตดัจ าหน่าย - - (133) (1,058) (1,013) (1,237) - (16,877) - (20,318) 

รบัโอน (โอนออก) - - - - - (6,081) - 6,081 - - 

31 ธนัวาคม 2563 - 57,568 5,951 12,286 38,085 25,027 29,960 6,541 - 175,418 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี - 9,468 916 1,420 1,320 956 2,198 4,936 - 21,214 

คา่เส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย - (975) - (23) (221) (4) - (3,285) - (4,508) 
รบัโอน (โอนออก) - - - - - 5,195 - (5,195) - - 

31 ธนัวาคม 2564 - 66,061 6,867 13,683 39,184 31,174 32,158 2,997 - 192,124 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           

31 ธนัวาคม 2563 162,200 130,861 1,619 3,026 3,006 964 4,147 21,714 1,354 328,891 

31 ธนัวาคม 2564 106,274 121,168 2,533 3,307 2,629 1,129 1,949 15,656 46 254,691 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           

2563 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการติดตั้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  25,135 

2564 (จ านวน 3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการติดตั้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  21,214 
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ในเดือนธนัวาคม 2564 บริษัทฯไดข้ายท่ีดินบางส่วนใหแ้ก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยมีก าไรจากการขาย
จ านวน 145 ลา้นบาท และรบัรูร้ายการดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  118 ลา้นบาท 
และ 93 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษัทฯ: 99 ลา้นบาท และ 73 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไดน้ าท่ีดินและอาคารไปค ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดร้ับจาก
สถาบันการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงินประมาณ254 ลา้นบาท และ 319 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะบริษัทฯ: 227 ลา้นบาทและ 292 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯมีท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 108.4 ตารางวา (2563: ไม่มี) 
 

16. ค่าความนิยม 

บริษัทฯรวมค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (บริษัท นีออนเวิรคส์ 
คอมมูนิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั) เพื่อทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี บริษัทฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  

ท่ีกิจการคาดว่าจะไดร้ับอา้งอิงจากประมาณการทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแส 

เงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัยโ์ดยพิจารณาอตัราการเติบโตของรายได ้จากประมาณการ
รายไดท่ี้บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั จดัท าขึ้ น โดยอา้งอิงงานท่ียืน่ประมลูต่อหน่วยงาน
ราชการและเอกชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดร้บังานประมลู ประกอบกบัการคาดการณ์
การเติบโตของตลาดและใชอ้ัตราคิดลดก่อนภาษีรอ้ยละ 11 ต่อปี ท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยน้ั์น 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือว่าค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่าและเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ นของขอ้สมมติ
ท่ีส าคญัซ่ึงฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยจ์ะไม่ส่งผลใหมู้ลค่าตามบัญชี
ของหน่วยสินทรพัยส์ูงกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน 

 

17. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (รอ้ยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.00 - 2.00 1.20 - 3.05 105,000 199,500 40,000 120,000 

รวม   105,000 199,500 40,000 120,000 
 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคารและการ
จ านองท่ีดินและส่ิงท่ีปลูกสรา้งของกลุ่มบริษัท 
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18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,111,833 854,269 1,081,141 835,177 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษัทยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - 25 780 

ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 101,658 79,818 76,100 58,852 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 24,089 11,300 23,514 7,803 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 97,702 54,959 95,656 50,957 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,335,282 1,000,346 1,276,436 953,569 

 

19. สญัญาเช่า  
19.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า  

กลุ่มบริษัทท าสญัญาเช่าสินทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสญัญาระหว่าง 2 - 5 ปี  
ก) สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้
แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
 

ข) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินตามสญัญาเช่า 14,203 20,828 11,719 16,868 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,593) (2,577) (1,562) (2,413) 
รวม 12,610 18,251 10,157 14,455 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,705) (5,641) (3,287) (4,298) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจาก     

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,905 12,610 6,870 10,157 

 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 32.2 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

ค) ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัสญัญาเช่าที่รบัรูใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่เส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 6,472 6,683 4,936 5,143 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 983 1,094 851 906 

คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 4,420 4,397 2,953 2,953 

คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัย ์

   อา้งอิงมีมูลค่าต า่ 1,470 1,448 1,470 1,448 
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ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 12 ลา้น
บาท (2563: 24 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ลา้นบาท 2563: 18 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจา่ย
ของสญัญาเช่าระยะสั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต า่  

 

20. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานตน้ปี 74,370 66,899 65,131 58,722 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,941 5,682 5,076 4,844 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,995 1,789 1,742 1,565 

การลดขนาดโครงการ (923) - - - 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร ์ 123 - - - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (2,721) - (2,363) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 800 - (275) - 

   ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,381) - (4,381) - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 75,204 74,370 64,930 65,131 

 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน1 ปีขา้งหน้าเป็นจ านวน 6 ล้านบาท 
(2563: 5  ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ลา้นบาท 2563: 5 ลา้นบาท) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 ปี และ 15 ปีตามล าดบั(เฉพาะบริษัทฯ:13 ปี และ 15 ปี ตามล าดบั) 
 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.3 1.5 2.3 1.5 

อตัราการขึ้ นเงินเดือน 3.0 - 7.0 2.5 - 4.5 3.0 - 5.0 2.5 - 4.5 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน                           0.0 - 22.0 0.0 - 25.0 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

 2564 

 

อตัราคิดลด 

 

อตัราการขึ้ นเงินเดือน 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน
จ านวนพนักงาน 

 

เพ่ิมข้ึน  1% 

ลดลง   
1% เพ่ิมข้ึน 1% 

ลดลง  
1% 

เพ่ิมข้ึน 
20% 

ลดลง  
20% 

งบการเงินรวม (6) 7 7 (6) (3) 4 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (5) 6 6 (5) (3) 3 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 

อตัราคิดลด 

 

อตัราการขึ้ นเงินเดือน 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน
จ านวนพนักงาน 

 

เพ่ิมข้ึน  1% 

ลดลง 
  1% เพ่ิมข้ึน 1% 

ลดลง  
1% 

เพ่ิมข้ึน 
20% 

ลดลง  
20% 

งบการเงินรวม (7) 7 7 (6) (5) 6 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (6) 6 6 (5) (4) 5 

 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ย ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลไดใ้นปัจจุบนับริษัทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
 

22. รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ 

 

22.1 รายไดท้ี่รบัรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญา  
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู ้ยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นรายได้จ านวน 27 ล้านบาท  
(2563: 18 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ลา้นบาท 2563: 10  ลา้นบาท) 
 

22.2   รายไดท่ี้คาดว่าจะรบัรูส้  าหรบัภาระท่ียงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิ้ น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รบัรูใ้นอนาคตส าหรบัภาระตามสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบัติหรือยงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ินจ านวน 571 ลา้นบาทซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติภาระตามสัญญา
ดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 2  ปี (31 ธนัวาคม 2563: 277  ลา้นบาท และภายในระยะเวลา 2 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 
293 ลา้นบาทและภายในระยะเวลา 2 ปี 31 ธนัวาคม 2563: 143 ลา้นบาท และภายในระยะเวลา 2 ปี) 
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23. ตน้ทุนทางการเงิน  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 4,131 9,423 2,297 6,693 

คา่ใชจ้่ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสญัญาเช่า 983 1,094 851 906 

รวม 5,114 10,517 3,148 7,599 
 

24. ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

25. ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรบัปี 63,028 30,247 61,305 26,711 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (762) (13,095) (1,473) (4,494) 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 62,266 17,152 59,832 22,217 

 

 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน                  ของ
พนักงาน 

 

235,437 

 

227,513 196,341 189,480 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 24,863 28,920 21,221 25,144 

คา่ขนส่ง 12,933 12,775 12,933 12,775 

คา่จา้งเหมางานติดตั้ง 193,406 120,793 150,534 91,086 

คา่บริการส านักงาน 6,287 6,279 5,583 5,582 

คา่นายหนา้ 24,949 25,127 24,586 21,979 

คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่า 5,890 5,845 4,423 4,401 

รายการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                   
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั (โอนกลบั) (8,216) (214) (3,787) 64 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ                         
งานระหวา่งติดตั้ง (248,070) 267,337 (229,142) 166,290 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 3,365,458 2,599,771 3,142,985 2,288,520 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจาก         
การประมาณการตามหลกัคณิตประกนัภยั (360) - (528)            - 

 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 310,119 111,720 282,120 94,211 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 62,024 22,344 56,424 18,842 

ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:     

คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้ม 391 217 4,354 3,556 

คา่ใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (144) (226) (142) (181) 
รายไดท่ี้ไดร้บัยกเวน้ภาษี (307) - (240) - 

   การเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนตาม     

    วธีิส่วนไดเ้สีย 2,107 (4,750) - - 

อ่ืน ๆ (1,805) (433) (564) - 

รวม 242 (5,192) (3,408) 3,375 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 62,266 17,152 59,832 22,217 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสิน ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ น                    24,437 27,526 15,988 15,110 

คา่เผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,005 5,648 2,784 3,541 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,041 14,874 12,986 13,026 

ขาดทุนทางภาษี 625 - - - 

รวม 44,108 48,048 31,758 31,677 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

สญัญาเช่า 327 4,610 731 1,595 

ปรบัมูลค่าสินทรพัยจ์ากการซ้ือบริษัทยอ่ย 701 760 - - 

รวม 1,028 5,370 731 1,595 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ านวน 11 ลา้นบาท (2563: 7 ลา้นบาท) ท่ีบริษัทฯไม่ไดบ้ันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี เน่ืองจาก
บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราว  

และผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
 

26. ก าไรตอ่หุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้ นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้ นฐานส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไรส าหรบัปี (พนับาท) 246,090 92,701 222,287 71,993 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (พนัหุน้) 1,175,739 1,175,739 1,175,739 1,175,739 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.21 0.08 0.19 0.06 
 

27. ขอ้มูลทางการเงินจ  าแนกตามสว่นงาน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม า่เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  

และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษัทคือประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานกลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
 ส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูจ้ าหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวสัดุและอุปกรณป้์องกนัไฟลาม 

 ส่วนงานบริการติดตั้ง เป็นส่วนงานท่ีใหบ้ริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกนัไฟลาม 
 

ผูม้ีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 
 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการ
ธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 จ าหน่าย  การตดัรายการบญัชี  

 อุปกรณไ์ฟฟ้า บริการติดตั้ง ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,039 2,978 815 504 - - 3,854 3,482 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 5 - (5) - - 

รวมรายได ้ 3,039 2,978 815 509 - (5) 3,854 3,482 

ก าไรของส่วนงาน 391 347 152 136 - - 543 483 

รายไดอ่ื้น (รวมรายไดท้างการเงิน)       157 52 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      6 24 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย      (68) (76) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร      (323) (360) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (5) (11) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       310 112 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (62) (17) 

ก าไรส าหรบัปี       248 95 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร ์
 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย ดงัน้ัน รายไดแ้ละสินทรพัยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน  

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแ์ลว้ 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณไ์ฟฟ้าของกิจการ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากลูกคา้ราย
ใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 484 ล้านบาทซ่ึงมาจากรายได้ของส่วนงานบริการติดตั้ ง 

(2563: 145 ลา้นบาท) 
 

28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตรารอ้ยละ  3 ถึง รอ้ยละ 5  

ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จ ากดั และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564  
และ 2563กลุ่มบริษัทรับรูเ้งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 6.8 ลา้นบาท และ 6.9 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(เฉพาะบริษัทฯ: 6.0 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

182 

   

29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         

เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 11,756 0.01 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         
เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 35,271 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2563 47,027 0.04 

  
  

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                         
เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 35,272 0.03 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                         
เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 35,272 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2564 70,544 0.06 

 

30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

30.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษัทท าสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าทรพัยสิ์นต่าง ๆ ท่ีซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่ สัญญาค่าท่ีปรึกษา 
และสญัญาบริการกบับุคคลภายนอกและบริษัทหลายแห่ง อายุของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต า่ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต ้สญัญาเช่า
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

จ่ายช าระ     

   ภายใน 1 ปี 2 4 2 2 

   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 1 1 
 

30.2 การค ้าประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่ม
บริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค ้าประกนัการจา่ยช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ี 211 211 211 211 

ค ้าประกนัการปฏบิติังานตามสญัญา 169 106 154 82 

ค ้าประกนัการก่อสรา้ง การประมูลงานก่อสรา้ง     

   การยืน่ซองประกวดราคาและการช าระหน้ี 7 39 3 16 

ค ้าประกนัการขายสินคา้ 16 17 16 17 

 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็น
จ านวนเงินประมาณ 769 ลา้นบาท (2563: 734 ลา้นบาท) 
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31. ล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มลูค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมลูค่ายุติธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรพัยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.4 - 0.4 

หน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.3 - 0.3 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรพัยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  - 0.1 - 0.1 

     

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.1 - 0.1 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

32.1 ตราสารอนุพนัธ ์

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธท่ี์ไมไ่ดก้ าหนดให ้                                                                                     
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 366 30 114 30 

รวมสินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 366 30 114 30 

     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธท่ี์ไมไ่ดก้ าหนดให ้                                                                                      
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 348 125 - 125 

รวมหน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 348 125 - 125 

 

ตราสารอนุพนัธท์ี่ไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทใชส้ญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ท า
สญัญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมี
อายุสญัญาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 
 

32.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้  
เงินลงทุน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเงินฝากกับธนาคาร  

และสถาบันการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธซ่ึ์งไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ี
กลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

ลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่า  

จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้  

อยา่งสม า่เสมอ และการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนังสือรบัรองดา้นเครดิต (Letters of credit) 
หรือการประกนัสินเช่ือแบบอื่น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอื่นท่ีมีช่ือเสียง นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่ม
บริษัท เป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม  
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กลุ่มบริษัทพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิต  

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบ
ของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ประเภทของลูกคา้และอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นค านึงถึงผลของความ
น่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ 
ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณใ์นอดีตสภาพการณปั์จจุบนัและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  
 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินรวมถึงตราสารอนุพนัธ์
ไม่สูงมากนัก เน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
ซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหว่างประเทศ 
 

ความเสี่ยงดา้นตลาด 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย 
 
 

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กิจกรรมด าเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั ดงัน้ันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของ
กลุ่มบริษัทจึงอยูใ่นระดบัต า่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

สกุลเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 0.8 0.8 (1.2) (1.3) 33.4199 30.0371 

ยูโร - - (2.0) - 37.8948 - 
 

 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้มืระยะยาว สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรบัขึ้ นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้มืท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ อตัราดอกเบ้ียผนั
แปรในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะรกัษาสดัส่วนของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรา
ดอกเบ้ียผนัแปรใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่ม
บริษัทอยูใ่นระดบัต า่ เน่ืองจากเงินกูย้มืคงเหลือส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564  

 งบการเงินรวม  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไมมี่  อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรบัขึ้ นลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (รอ้ยละต่อปี) 
สนิทรพัยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 151 141 293 0.10 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,379 1,379 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 17 - 27 - 44 0.01 - 0.20 

หน้ีสนิทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 105 - - - 105 1.00 - 2.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,335 1,335 - 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ 4 9 - - 13 1.99 - 8.88 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563  

 งบการเงินรวม  

 อตัราดอกเบี้ ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรบัข้ึนลง อตัรา  ดอกเบี้ ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ ย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 182 146 328 0.10 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 949 949 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 135 - 24 - 159 0.10 - 0.25 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200 - - - 200 1.20 - 3.05 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 1,000 1,000 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6 12 - - 18 1.99 - 8.88 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 1 - 1 THBFIX                     
 

 

     บวกรอ้ยละ 2 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อตัราดอกเบี้ ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรบัข้ึนลง อตัรา  ดอกเบี้ ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ ย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 115 2 117 0.10 - 0.40 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 1,263 1,263 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั - - 27 - 27 0.01 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40 - - - 40 1.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 1,276 1,276 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 7 - - 10 1.99 - 8.88 

 

 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อตัราดอกเบี้ ยคงท่ี อตัราดอกเบี้ ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรบัข้ึนลง อตัรา  ดอกเบี้ ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ ย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 167 3 170 0.10 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 746 746 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 117 - 24 - 141 0.01 - 0.25 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 120 - - - 120 1.20 - 2.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 954 954 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4 10 - - 14 1.99 - 8.88 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 1 - 1 THBFIX 

      บวกรอ้ยละ 2 ต่อปี 
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ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง  
ก ลุ่ มบ ริ ษั ทมี ก า ร ติ ดตา มคว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก กา ร ขา ดส ภา พ ค ล่ อ งแล ะ ว า งแ ผนบ ริ หา ร ส ภา พ ค ล่ อ ง 

ของกลุ่มบริษัทอย่างสม า่เสมอ รวมถึงรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทเพื่อใหส้ามารถช าระ
ภาระผูกพันได ้นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ  

ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินว่าความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต า่ 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตรา
สารอนุพนัธข์องกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงั
ไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 105,000 - 105,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,335,282 - 1,335,282 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,406 9,797 14,203 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 1,444,688 9,797 1,454,485 

    

ตราสารอนุพนัธ ์    

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช าระสุทธิ 18 - 18 

รวมตราสารอนุพนัธ ์ 18 - 18 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 199,500 - 199,500 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,000,346 - 1,000,346 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 7,608 15,797 23,405 

เงินกูย้ืมระยะยาว 500 - 500 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 1,207,954 15,797 1,223,751 

    

ตราสารอนุพนัธ ์    

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ 95 - 95 

รวมตราสารอนุพนัธ ์ 95 - 95 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40,000 - 40,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,276,437 - 1,276,437 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,964 7,755 11,719 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 1,320,401 7,755 1,328,156 

  

ตราสารอนุพนัธ ์    

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ:์ จ่ายช าระสุทธิ 114 - 114 

รวมตราสารอนุพนัธ ์ 114 - 114 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 120,000 - 120,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 953,569 - 953,569 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,000 13,282 19,282 

เงินกูย้ืมระยะยาว 500 - 500 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 1,080,069 13,282 1,093,351 
  

ตราสารอนุพนัธ ์    

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ 95 - 95 

รวมตราสารอนุพนัธ ์ 95 - 95 

 

32.3 มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชี  

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

33. การบริหารจดัการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัทคือการจดัใหม้ีซ่ึงโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.92:1 (2563: 0.88:1) และบริษัทฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
0.91:1(2563: 0.77:1) 
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34. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมติัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น  
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ไปแลว้ในอตัรา 
0.03 บาทต่อหุ้น คงเหลือส าหรับเ งินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจ านวน 0.10 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจ านวนเ งิน  
117.57 ลา้นบาทโดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

 

35. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดร้บัอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 
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เอกสารแนบ �

คณะกรรมการบรษิทั

นายสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์ รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน์ นายฉฐัภมิู  ขนัตวิิรยิะ

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ดร.วุฒิชยั  ดวงรตัน์ นายโอภาส ตยิวฒันาโรจน์

นายกิตตริตัน ์เมฆมณี นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน์ นางสาวนงนุช เตมีศรสุีข



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ  
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• �� ก.พ. ���� – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• �� ก.พ. ���� – ปัจจุบนั ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี�
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจก. นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชั �น (ประเทศไทย) 
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ���/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Chairman 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Financial Statement for 
Directors รุ่น ��/����
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยากร 
ตลาดทุน (วตท.) รุ่น ��

นายสมพงษ ์กงัสวิวฒัน์
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / 
ประธานบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการยุทธศาสตร ์  

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : ��  ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
���,���,��� หุน้ (��.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
•ปี ����-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรพิจารณาคา่ตอบแทน
 และบรรษัทภิบาล
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)
- ไมมี่ -
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาเอก สาขาการบญัชี The Manchester 
Metropolitan University,UK
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation
 Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ��/����

รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / 
กรรมการยุทธศาสตร์

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   - ไมมี่ –
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและ
 บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี�ยง  
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการ
 บมจ.มอร ์รีเทิรน์
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการ
 บมจ.ไอ ที ซิตี
• ธ.ค. ����-ปัจจุบนั กรรมการ
 บมจ.โกบอล เซอรว์สิ เซ็นเตอร์
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)
- ไมมี่ -
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee 
Program รุ่น �/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ���/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee รุ่น �/����

นายฉฐัภมิู  ขนัตวิิรยิะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / 
กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการยุทธศาสตร์

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
�� กนัยายน ���� (รวมเวลา � ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   - ไมมี่ –
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ����-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
 บมจ.ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร์
• ปี ����-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.บางกอกชีท เม็ททลั
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)
- ไมมี่ -
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ���/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Financial Statements
for Director 2556
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• หลกัสูตรพฒันาผูนํ้านักบริหารระดบัสูง  ����
• หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรบักรรมการและ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรฐัวสิาหกิจและองคก์รมหาชน
(PDI) รุ่น �/����
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ 
ตลาดทุน (วตท.) รุ่น ��
• หลกัสูตรวทิยาการการจดัการสาํหรบันักบริหาร
ระดบัสูง (วบส.) รุ่น � 

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการยุทธศาสตร์

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� มกราคม ���� (รวมเวลา � ปี)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����    - ไมมี่ –
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา   - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ.คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ���� – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 บมจ.พี ที จี เอ็นเนอยี
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  
 วทิยาลยันานาชาติราฟเฟิลส์
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
• ปี ���� – ปัจจุบนั ที�ปรึกษารฐัมนตรี 
 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี ���� - ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
 และประเมินผลงานผูว้า่การการท่องเที�ยว 
 แหง่ประเทศไทย (ททท.) 
 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี ����-ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 นโยบายการท่องเที�ยวแหง่ชาติ 
 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
• ปี ����-ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ 
 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูว้า่การ 
 คณะกรรมการติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 งบลงทุนและเงินสาํรองคณะอนุกรรมการ 
 กาํหนดแนวทางและวธีิการจดัหารายได ้
 การกีฬาแหง่ประเทศไทย (กกท.) 
• ปี ����-ปัจจุบนั คณะกรรมการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและ
 ระเบียบขอ้บงัคบัการท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทย 
 (ททท.) 
 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร ์Universite de Paris
ประเทศฝรั �งเศส
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ���/���� 
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร  Board Nomination and 
Compensation Program รุ่นที� �/����
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• นักบริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นที� ��/����
• การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน 
และการเมือง (วปม.) รุ่นที� �/����
• นักบริหารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสูง (บงส.) 
รุ่นที� �/����
• วทิยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� ��/����
• ผูนํ้าธุรกิจระดบัโลก (GBL) รุ่นที� �/����
• หลกัสูตรการบริหารการท่องเที�ยว (TME) 
รุ่น �/����

ดร.วุฒิชยั  ดวงรตัน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการยุทธศาสตร์

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
�� กุมภาพนัธ ์���� (รวมเวลา � ปี � เดือน)
อายุ : ��  ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
���,��� หุน้ 
(�.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  
- ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจก. นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชั �น (ประเทศไทย) 
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����

นายโอภาส ตยิวฒันาโรจน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการยุทธศาสตร ์/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
��,���,��� หุน้ (�.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและผลิตภณัฑ์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี�
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันักบริหาร
รุ่นที� �� สถาบนัพระปกเกลา้(ปศส.��)
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาํหรบันักบริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
(ปปร.��)

นายกิตตริตัน ์เมฆมณี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการยุทธศาสตร ์/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและผลิตภณัฑ ์

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
��,���,��� หุน้ (�.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ
 บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี�
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจก. นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชั �น (ประเทศไทย) 
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program  รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ��/����
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ
นักบริหารระดบัสูง รุ่นที� ��
• หลกัสูตรเทคนิคการจดัทาํและยื�นแบบ ข.� ใหถู้กตอ้ง
ตามประกาศปปช. จากสภาวชิาชีพ
ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. ����
• หลกัสูตรนักบริหารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสูง 
รุ่น �/����
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 
ปี ����
• หลกัสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่เกี�ยวกับสัญญาที�ทํากับลูกคา้และสัญญาเช่า
ที�มีผลต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียน
• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั�นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตรสําหรบันักบริหารระดับสูง 
รุ่นที� ��
• หลกัสูตร TLCA CFO CPD ครั�งที� �/���� หวัขอ้ 
“ESG Integration in Sustainable Investin

นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล /
กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการยุทธศาสตร ์/ 
กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
�,���,��� หุน้ (�.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น 
• ปี ���� – ปัจจุบนั กรรมการยุทธศาสตร์
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จาํนวน � บริษัท
• ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ 
   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่
• ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
   บจก. นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย)

200

ONE REPORT 2021
Communication & System Solution PCL.

คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ประวตักิารฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program รุ่น ��/����
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Audit 
Committee Program รุ่น ��/����
ประวติัการอบรมอื�น ๆ
• หลกัสูตร พื� นฐานและกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบับริษัท
จดทะเบียน รุ่นที� �/����
• หลกัสูตร Company Secretary Program 
รุ่น ��/����

นางสาวนงนุช เตมีศรสุีข
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาตร ์/ 
กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ / เลขานุการบริษัท

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
� สิงหาคม ���� (รวมเวลา �� ปี � เดือน)
อายุ : �� ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
�,���,��� หุน้ (�.��% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของเลขานุการบรษิทัฯ
(�) จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี�
   ก. ทะเบียนกรรมการ  
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
       และรายงานประจาํปีของบริษัท
   ค. หนังสือรดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้
(�) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร
(�) ดาํเนินการอื�น ๆตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรือบุคคลหรือ
      คณะบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศ
      กาํหนด



ประสบการณท์าํงาน
บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษัท
• ปี ���� – ���� ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น  
• ปี ���� – ปัจจุบนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 บมจ. คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั �น
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)
- ไมมี่ -
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คณุวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
• ปริญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ประวตักิารฝึกอบรม
• Professional Controller Certification Program 
รุ่นที� �/����
• Financial Model 1-Fundamentals of Finance 
รุ่นที� �/����
• รูท้นัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�สาํคญั
และเขา้ใจ รายงานของผูส้อบบญัชี รุ่นที� �/����
• การรวมธุรกิจและการจดัทํางบการเงินรวมขั�นสูง
เชิงปฏิบติัการ (Workshop) สาํหรบัสมาชิกและบุคคลทั �วไป
• บญัชีบริหารเพื�อการวางแผนและตดัสินใจ รุ่นที� �/����
• ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : หลกับญัชีและภาษีอากร
ความเหมือน ที�แตกต่าง รุ่นที� �/����
• สรา้งความเขา้ใจหลกัการร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS 16 รุ่นที� �/��
• รับมือเกณฑ์การรับรูร้ายไดใ้หม่ตาม TFRS 15 
สาํหรบัธุรกิจต่อไป รุ่นที� �/��
• ภาษีอากรสาํหรบัธุรกรรมระหวา่งประเทศ รุ่นที� �/��
• บญัชีบริหารเพื�อการวางแผนและตดัสินใจ รุ่นที� �/��
• Key point ที�ผูท้ําบญัชีตอ้งการทราบในการจดัทํา
บญัชีและรายงาน ผูส้อบบญัชี
• วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี�ยวกบัรายการที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ
• สรุปสาระสาํคญัประเด็นที�ควรทราบของ TFRS for 
NPAEs ที�ตอ้งใชแ้ละการเปลี�ยนแปลงในปี ����
• Financial Reporting Trends 2021
• Finance Transformation Consol & Reporting 
• Digital Assets
• Investment/M&A
• แนวโนม้ ทิศทางการทาํ MD&A ประเด็นสาํคญัที�ตอ้ง
พิจารณาและกลยุทธก์ารทาํ M&A ใหป้ระสบความสาํเร็จ

นางนุจร ีภูเ่ขียว
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ปี ����  (รวมเวลา �� ปี)
อายุ : ��  ปี สญัชาต ิ: ไทย

สดัสว่นการถือหุน้บรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
���,��� หุน้ (�.���% ของทุนชาํระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั�งหมด)
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ �� ปีที�ผ่านมา  - ไมมี่ -

ผูที้�ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี
โดยเป็นผูท้าํบญัชีที�มีคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด
ในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัยอ่ย 

 

 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน)
C,I,IV,RI,X I,V,RII,X I,V,RII,X I,V,VII,RII,X I,V,X,S II,VI III,VII,RII III III A

บริษัท ซี เอส เอส เอนเนอร ์ย ีจ  ำกดั C I I I

บริษัท นีออน เวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั C I I I

บริษัท น ้ำซอ้ ไฮโดร เพำเวอร ์จ  ำกดั I

บริษทัยอ่ย นำยสมพงษ ์
กงัสวิวฒัน์

นำยฉฐัภูมิ 
ขนัติวิริยะ

นำยโอภำส 
ติยวฒันำโรจน์

นำยกิตติ
รตัน ์เมฆมณี

ดร.วุฒิชยั
ดวงรตัน์

นำงนุจรี
ภู่เขียว

นำงสำวภณิดำ 
เศวตวรรณรตัน์

นำงสำวนงนุช 
เตมีศรีสุข

รศ.ดร.

ปิติพฒัน ์
ฉตัรอคัรพฒัน์

รศ.ประภำษ 
ไพรสุวรรณำ

หมำยเหต ุ:
C - ประธานคณะกรรมการ I - กรรมการ
II - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ III - กรรมการตรวจสอบ
IV - ประธานคณะกรรมการบริหาร V - กรรมการบริหาร
VI - ประธานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล VII - กรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล
RI - ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง RII - กรรมการบริหารความเส่ียง
S - เลขานุการบริษัท X - ผูบ้ริหาร
A - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดแ้ต่งตั้งบริษัท ริสกเ์ลส โซลูชัน่ จ ากดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”)  ซ่ึงเป็นบริษัทอิสระ
จากภายนอก  ท าหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท ริสกเ์ลส โซลูชัน่ จ ากดั  ไดม้อบหมายใหน้ายศรรณ ทองประเสริฐ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการ
ปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัท  ซ่ึงมีประวติัโดยสงัเขปดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง องคก์ร/ประเภทการด าเนินธุรกิจ 

นายศรรณ ทอง
ประเสริฐ 

 

44 - บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยับรูพา 
- วารสารศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา
การบริหารส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วุฒิบตัร 
- Certified Internal Auditor (CIA) 
- CAC SME Auditor (CAC SME IA 

Certification) 
- Forensic Accounting Certificate 

(FAC) (Thailand Federation of 

Accounting Professions) 
 

การอบรม  
- Adopting data science & 

automation in internal audit 

(IIAT) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปี 2559 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษัท ริสกเ์ลส โซลูชัน่ส ์จ ากดั / ธุรกิจบริการให้
ค าปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน การประเมิน
และตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง 

 ผูต้รวจสอบภายใน  

 

บริษัทมหาชน อาทิ 

- บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“CSS”) และบริษัทในเครือ  

- บริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 
(“APURE”) และบริษัทในเครือ 

- บริษัท สีเดลตา้ จ ากดั (มหาชน) (“DPAINT”) 
- บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“TRT”) 
บริษัทจ ากดั อาทิ  
- บริษัท อีเกิลส ์แอรแ์อนดซี์ (ประเทศไทย)จ ากดั 

- บริษัท ริเวอรแ์คว อินเตอรเ์นชัน่แนล 
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั 

- บริษัท ซีทีไอ ฟู๊ด ซพัพลาย จ ากดั 

- บริษัท ดีเอสเจวี เคมิคอล จ ากดั 

- บริษัท แกรดไ์ลน์ อินโนเวชัน่ จ ากดั 

- บริษัท โรงพยาบาลสตัว ์ทองหล่อ จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คณุวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง องคก์ร/ประเภทการด าเนินธุรกิจ 

- IA Clinic-Agile Auditing , 

Top Risks 2021 &IT Audit 

Roles (IIAT) 
- CAC Road to Certify (IOD) 
- CAC SME Clinic (IOD) 

 

มูลนิธิ 

- มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ปี 2542 – 2559 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ธุรกิจส่ิงทอรายใหญ่ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทมหาชน / ธุรกิจอาหารสตัว ์ธุรกิจการเล้ียง
สตัว ์และธุรกิจอาหาร 

ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทมหาชน / ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทมหาชน / บริษัทชิ้ นส่วนประกอบ
เคร่ืองปรบัอากาศภายในบา้นและรถยนต์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทมหาชน / อุตสาหกรรมผลิตพรมรายใหญ่ 

หวัหนา้ส่วนงานตรวจสอบภายใน 

 

บริษัท ธุรกิจคา้ปลีกรายใหญ่ จ าหน่ายสินคา้เพื่อ
สุขภาพและความงาม 
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เอกสารแนบ 4 ทรพัยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด ไดด้งัน้ี  

รายการ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

 (ลา้นบาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

31ธ.ค.64 
  

1. ท่ีดิน  ประกอบดว้ย 115.70 

บริษัทเป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านอง 

    - โฉนดท่ีดินเลขท่ี 93838 เน้ือท่ี 12-0-49 ไร่       

      ตั้งอยูท่ี่ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี       

    - โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14481  เน้ือท่ี 25 ตารางวา      

      ตั้งอยูท่ี่ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี       

    - โฉนดเลขท่ี 2404 เน้ือท่ี 13-2-74 ไร่       

      ตั้งอยูท่ี่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด        

      จงัหวดันนทบุรี(ไดม้าเม่ือวนัท่ี 4 ก.พ.2556) 
ไดม้ีการแบ่งแยกโฉนดออกเป็น 2 แปลง 
 เมื่อวนัท่ี 27 ส.ค. 2561  
- เลขท่ี 88429 เน้ือท่ี 5-0-39 

       เลขท่ี 88430 เน้ือท่ี 8-2-16       

 - โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16288 เน้ือท่ี 1 งาน 4 ตารางวา  
   ตั้งอยู ่แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  จ.กรุงเทพมหานคร       

 - โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16289 เน้ือท่ี 1 งาน 4 ตารางวา  
   ตั้งอยู ่แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  จ.กรุงเทพมหานคร 

- โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16290 เน้ือท่ี - งาน 60 ตารางวา 

ตั้งอยู ่แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  จ.กรุงเทพมหานคร 
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รายการ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

 (ลา้นบาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

31ธ.ค.64 
  

2. อาคาร  ประกอบดว้ย 139.58 

บริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเจา้ของ ติดภาระจ านอง 

- อาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินคา้ 

  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จ.
ชลบุรี      

- อาคารส านักงาน (ส านักงานใหญ่ ) 
  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 329 หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

  จ.นนทบุรี       

- อาคารส านักงาน  
  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 10 ซอยนาศนิวาส 47 ถนนนาศนิวาศ  
  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร       

- อาคารเลขท่ี 53/343 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 

  จ.นนทบุรี 

 

3.  เคร่ืองตกแต่งอาคาร 

 

 

 

4. เครือ่งมอืและอปุกรณ ์

 

 

5. อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้  ำนกังำน 

 

 

6. ยำนพำหนะ 

 

7. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ตำมสญัญำ 

 

8. ทรพัยส์นิระหวำ่งกำรโอนเป็นสนิทรพัย ์

 

2.58 

 

 

 

3.44 

 

 

3.56 

 

 

16.99 

 

1.95 

 

0.05 

 

 

บริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

 

บริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

บริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

บริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

บรษัิทเป็นเจำ้ของ 
 

บรษัิทเป็นเจำ้ของ 
 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

รวม 283.85     

หมายเหตุ  1. ปี 2564 บริษัทไดจ้ านองท่ีดิน และอาคาร ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ภายใตว้งเงินจ านองรวมประมาณ 
198 ลา้นบาท ไวก้บัสถาบนัการเงิน 

 2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหน่ึงซ่ึงไดต้ดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 93 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 3. สินทรพัยบ์างส่วนเป็นสินทรพัย ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซ้ือท่ีบริษัทเป็นผูเ้ช่าทาง
การเงินและผูเ้ช่าซ้ือ โดยมีมลูคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาท  
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4. อุปกรณ์ท่ีติดตั้งตามสัญญา คือ อุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลังงานตามโครงการ 
Smart Way ของสถาบนัวิศวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึง
ได้ ร่ วมกันก าหนดนโยบาย เ ก่ี ย วกับมาตรการประ หยัดพลั ง ง าน ไฟสาธารณะ  โดยมอบหมายให้บ ริ ษัท 

เป็นผูล้งทุนในการติดตั้งโคมไฟท่ีมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และบ ารุงรกัษาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงบริษัทจะไดร้บั
ผลตอบแทนส าหรบัพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดใ้นช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดงัน้ี :- 

รายการ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

   (ลา้นบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

31ธ.ค.64 
  

 1.อาคารส านักงานชั้น 3  1.54  บริษัทยอ่ยเป็นเจา้ของ   

พื้ นท่ีใชส้อยรวมประมาณ 148 ตารางเมตร  
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 10 ซอยนาศนิวาส 47 ถนนนาศ
นิวาส    
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร    

    

 

รายละเอียดของสญัญาที่ส  าคญั 

1) สญัญาเช่าคลงัสินคา้ 

   สญัญาเช่าที่เก็บสินคา้ที่อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 คู่สญัญา  : นางพิมลพร เดชก าแหง (ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัท 

  : บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

  (ในฐานะ “ผูเ้ช่า”) 
 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ทรพัยสิ์นท่ีเช่า : ท่ีดินว่างเปล่า โฉนดเลขท่ี 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เน้ือท่ีรวมประมาณ 600 ตารางวา โดยบริษัทไดส้รา้ง
โกดงับนท่ีดินดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้  

 อตัราค่าเช่า  : 35,000 บาทต่อเดือน  
 ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

เง่ือนไขของสญัญา : ผูใ้หเ้ช่าตกลงยินยอมใหผู้เ้ช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สัญญาเช่าฉบับน้ี
ส้ินสุด 

 



ONE REPORT 2021 
Communication & System Solution PCL. 
 

208 

   

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ 

บริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2560 เพื่อเป็นคู่มือท่ีก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัตนของกรรมกำร 
ผุบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัททุกระดับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และจรรยำบรรณธุรกิจเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหม้ีกำรทบทวนรำยละเอียดท่ีก ำหนดในนโยบำยและจรรยำบรรณธุรกิจใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน  

 เพื่อใหผู้ ้ถือหุน้สำมำรถเขำ้ดูรำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (ฉบับเต็ม)และจรรยำบรรณธุรกิจ  

(ฉบบัเต็ม) ไดส้ะดวกยิง่ขึ้ น โดยผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท www.cssthai.com/นักลงทุนสมัพนัธ/์กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบัตรท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด โดยมีอ านาจหน้า ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเ งิน 

ท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้การสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม การสอบทานใหม้ี
การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงอาจจะเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีรายเดิม หรือเลิกจา้งผู ้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 
พิจารณารายการได้มาและจ าหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย์ รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ ท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานและใหค้วามเห็น ต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน และ
การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตลอดจน การใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้ีกระบวนการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสม ส าหรบัรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564ซ่ึงมีสาระส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี  

1. ไดส้อบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี 2564 ซ่ึงเห็นว่ามีความ
ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละเป็นงบการเงินท่ีจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ และเหมาะสมแลว้  

2. ไดพ้ิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2564 ใหค้รอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั              
และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไดแ้นะน าใหฝ่้ายบริหารปรับปรุง           
แกไ้ขระบบงาน และขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ใหม้ีความรดักุมและเหมาะสมมากยิง่ขึ้ น ในปี 2564 ไดพ้ิจารณาคดัเลือก 
แต่งตั้งบริษัท ริสก์เลส โซลูชัน่ จ ากัด (“ผู ้ตรวจสอบภายใน”) ซ่ึงเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท ริสก์เลส โซลูชัน่ จ ากัดได้มอบหมายให้ 
นายศรรณ ทองประเสริฐ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติแลว้เห็นว่ามีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นการ
ตรวจสอบภายในเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทยงัไดจ้ัดตั้งส านักงาน  

ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายใหน้างสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ในการท าหน้าท่ีประสานงานกับบริษัทผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระท่ีบริษัทไดท้ า
สญัญาว่าจา้ง และรายงานผลการปฏิบติังานและขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเพื่อน าเสนอ
แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระ  

3. ไดส้อบทานและใหค้วามส าคัญกบัการบริหารงานตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

และเท่าเทียมกนั สามารถอา้งอิงและตรวจสอบไดอ้ยา่งโปร่งใส 

4. ได้สอบทานการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ  

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นในปี 2564 แลว้เห็นว่าเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขทางการ
คา้ตามปกติธุรกิจโดยทัว่ไป 

5. ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล  

ในรอบปี 2564 โดยไดร่้วมกันพิจารณาผลการประเมิน และก าหนดแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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6. ได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 โดยพิจารณาคัดเลือก          
ผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท่ี์ดี โดยไดน้ าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายปรีชา 

อรุณนารา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขท่ี 5800 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2564 ส าหรับบริษัทจ านวน1,950,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจ านวน 955,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,905,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 ซ่ึงเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มูลโดยไม่
จ ากดั อีกทั้งยงัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

8.   คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในรอบปี 2564 รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ ตรวจสอบทั้งส่ีท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้งซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 และไดร้ายงานการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย 
โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขอทราบ
ขอ้สังเกตเก่ียวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน ดา้นบัญชี โดยไม่พบรายการท่ีบกพร่องและหรือ
ผิดปกติอยา่งมีนัยส าคญัแต่อยา่งใด 

 

รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

329 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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