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สารจากประธานกรรมการ

 ในปี 2558  นับว่าเป็นอีกปีหนึ�งที�พิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพในการวาง

แผนงาน รวมถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆของบริษัทให้ประสบผลสําเร็จ

เป็นที�น่าพอใจ โดยเริ� มจากคณะกรรมการบริษัทได้ทําการปรับวิสัยทัศน์ 

และพนัธ์กิจใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั และรองรับ

การขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั �งยงัมีนโยบายให้มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ในการดําเนินงานเพื�อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ

การกํากับดูแลกิจการที�ดี รวมไปถึงการให้ความสําคญักับความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและการอยู่ร่วมกันในสงัคมมุ่งสู่ผลสําเร็จการในการดําเนินกิจการ

อย่างยั�งยื�น

 ในปีนี �คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั �งคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลขึ �น เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบการดําเนิน

งานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที�ดี 

อีกทั �งคณะกรรมการบริษัท ได้ปรับแนวทางในการวดัและประเมินผลงานของคณะ

กรรมการบริษัท โดยให้มีหลกัการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทั �งนี �เพื�อให้เกิดผลลัพธ์ที�สามารถสะท้อนภาพของการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยา่งแท้จริง 

 นอกจากนี �คณะกรรมการบริษัทยงัได้ตระหนักถึงความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั �งในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบัติการ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล ซึ�งบริษัท

ถือเป็นหวัใจหลกัของการทํางานอย่างแท้จริง ซึ�งในปีนี �ถือว่ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมากในการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

แสดงให้เหน็ถงึความตั �งใจของบริษัท ที�มุง่เน้นถงึความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคํานงึถงึผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั

 "กระผมในนามของประธานกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตร

ทางธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและผู้ ที� เกี�ยวข้องทุกฝ่ายที�ให้ความไว้วางใจ เชื�อมั�นและให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา 

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) ขอให้คํามั�นว่าจะดําเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึง

ถึงส่วนได้ส่วนเสียของผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่ายตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย

และจะเป็นองค์กรที�ร่วมสร้างสรรค์ พร้อมแบ่งปันสิ�งที�ดีให้แก่สงัคมและประเทศอยา่งยั�งยืนตอ่ไป"

พล.ต.ต.ดร.สพิุศาล ภกัดีนฤนาท

ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

 ตลอดปี 2558 ที�ผ่านมา บริษัทดําเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะความผันผวนทาง

เศรษฐกิจในสงัคม จึงเป็นสิ�งที�ท้าทายอย่างยิ�งในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีความพยายามที�จะปรับตวัและ

เปลี�ยนแปลงการบริหารจดัการให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั �งนี �ก็เพื�อ

ให้เกิดทิศทางที�มีความชดัเจนและสามารถดําเนินการเป็นไปโดยราบรื�น

 การพฒันาองค์กรในปี 2558 นี � เราถือได้วา่เป็นปีที�มีการเปลี�ยนแปลงใน

ทิศทางที�ดีขึ �นและเป็นที�น่าพอใจหลากหลายด้านด้วยกนั โดยสรุปเป็นประเด็น

สําคญัพอสงัเขปตามลําดบั ดงันี � 

 คณะกรรมการบริหารได้มีการปรับเปลี�ยนวิสยัทศัน์และพนัธะกิจใหม่ 

เพื�อให้เกิดความสอดคล้องกบัความเป็นจริงในการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนัและ

รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั �งยงัได้เพิ�มเติมนโยบายสนับสนุนให้เกิด

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล

และการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

 การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะงานด้าน

โทรคมนาคม บริษัทได้เข้าไปซื �อ บริษัท นีออนเวิร์ค คอมมนิูเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(“NWC”) จึงส่งผลทําให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการได้ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้าที�สําคัญ จากสถานการณ์ดังกล่าว

จึงส่งผลให้บริษัทได้เกิดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ�ม

มากยิ�งขึ �นอีกด้วย

 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับการมีสํานักงานแห่งใหม่เป็นของตนเอง ซึ�งถือว่าเป็นของขวัญชิ �น

สําคัญที�ทําให้เกิดกําลังใจในการทํางาน และเชื�อมั�นว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อมที�จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเพื�อสร้างผล

ตอบแทนที�ดีให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุทา่นให้ได้รับความพงึพอใจสงูสดุอยา่งยั�งยืนตอ่ไป 

 เมื�อสิ �นสุดรอบระยะเวลาการดําเนินงานในปี 2558 ผลลัพธ์ที�เกิดขึ �น สามารถสะท้อนภาพการเติบโตของบริษัทได้ดี

แม้จะอยูใ่นช่วงเวลาที�มีความท้าทายรอบด้านเช่นนี � ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยเติบโตโดยมีรายได้อยูที่� 4,574 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �น 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.12 เมื�อเทียบกับปีก่อน ส่วนกําไรสุทธิสําหรับปี 2558 เท่ากับ 248 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 5.53

 ความสําเร็จดังกล่าวนี � เกิดจากความพยายามและการให้ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนที�ช่วยกันฟันฝ่าปัญหาและ

อุปสรรคจนสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทุกท่านที�ให้การสนับสนุนมา

โดยตลอด 

 "กระผมในนามของประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั�น จํากัด (มหาชน) 

ขอขอบคณุ คณะผู้บริหาร พนกังานทกุท่านที�ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบตัิหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้ ถือหุ้นและพนัธมิตร

ทางธรุกิจทกุทา่นด้วยความจริงใจ และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่บริษัทจะได้รับการสนบัสนนุจากทกุทา่นในอนาคตตลอดไป" 
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ
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Team : ทาํงานเป็นทมี

ทํางานเป็นทีม ประสานงานร่วมกนักบัผู้ อื�นเพื�อมุง่สูผ่ลลพัธ์ขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ

Organization Commitment : มีส่วนร่วมและรักจงรักภกัดต่ีอองค์กร
มีสว่นร่วมกบักิจกรรมขององค์กรและให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาภายใต้พนัธะสญัญาที�มี
เปา้หมายเดียวกนั

Coordination : ตดิต่อประสาน

สื�อสารชดัเจน ตรงประเดน็ มีประสทิธิภาพในการโน้มน้าว และเจรจาตอ่รอง 

Service Mind : จติสาํนึกในการให้บริการ
เข้าใจในความต้องการ/ความคาดหวงัของลกูค้า แสดงพฤตกิรรมบริการได้เหมาะสม เพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ 
และประทบัใจ 

Self Development : การพฒันาตนเอง

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ พฒันาตนเอง ปรับปรุง ประยกุต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตังิาน

        เป็นบริษัทชั �นนําในการดําเนินธรุกิจด้านวิศวกรรมสื�อสาร ธรุกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลงังานทดแทน และการจดัจําหนา่ยสนิค้า

วิศวกรรมงานระบบด้วยการบริหารจดัการที�ดีมีคณุภาพ

วสัิยทศัน์

-  ดําเนินการจัดจําหน่ายและส่งสินค้าทางด้านวิศวกรรมด้วยราคาที�เหมาะสมและบริการ ที�ได้มาตรฐาระดบัดีเยี�ยม เพื�อความพงึพอ

    ใจสงูสดุสําหรับลกูค้าของบริษัท

-  ดําเนินการติดตั �งระบบโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที�ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล

-  ดําเนินการประมูลงานและติดตั �งระบบงานด้านวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสําเร็จ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์

   สงูสดุของลกูค้า ด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัระดบัสากล

-  ดําเนินงานธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ เพื�อให้เป็นแหล่งพลงังานทางเลือกใหม่ที�

   สําคญัของประเทศไทย

พนัธกจิ
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คณะกรรมการบริษัท

แถวนั�งเรียงจากซ้ายไปขวา

1. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

2. พลตํารวจตรี ดร.สพิุศาล ภกัดีนฤนาถ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

3. นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และประธาน

บริหารความเสี�ยง

4. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและประธานสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

แถวยืนเรียงจากซ้ายไปขวา

1. นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ

กรรมการ

2. นายฉฐัภมิู ขนัตวิิริยะ

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการ

สรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. นายโอภาส ตยิวฒันาโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง และ

กรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม

4. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ

กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ

5. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี�ยง และ

กรรมการผู้ จัดการสายงานการเงิน

บญัชี

6. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจ

และผลติภณัฑ์

6
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รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ผลการดาํเนินงาน

รายด้จากการขายและบริการ 3,138                         3,984                         4,515                       

รายได้รวม 3,161                         4,008                         4,574                       

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,002                         3,703                         4,220                       

กําไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 396                            590                            728                          

กําร(ขาดทุน)สทุธิ 110                            235                            249                          

ฐานะการเงนิ

สนิทรัพยร์วม 2,059                         2,612                         3,437                       

หนีส้นิรวม 1,032                         1,411                         1,750                       

สว่นของผู้ถือหุ้น 1,027                         1,201                         1,687                       

สนิค้าคงเหลอื 312                            334                            450                          

ข้อมูลต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)สทุธิต่อหุ้น 0.20                           0.27 0.24

เงินปันผลต่อหุ้น 0.06                           0.1112 0.20

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.47                           1.72 1.53

อัตราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ)

อัตรากําไรขัน้ต้น 12.62% 14.81% 16.13%

อัตรากําไรสทุธิ 3.48% 5.87% 5.45%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 15.35% 21.10% 18.57%

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.69 1.58 1.57

อัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น(เท่า) 1.00                           1.17                           1.07

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท  :   บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  :   CSS 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  :   จําหนา่ยสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ประเภทอ่ืนๆ รวมทัง้เป็นผู้ ให้บริการตดิตัง้ระบบ

โทรคมนาคม ระบบปอ้งกนัไฟลาม และอ่ืน ๆ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   :   329 หมู่ 3 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   

ท่ีตัง้สาขารามคําแหง  :    142 ซอยรามคําแหง40 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ท่ีตัง้สาขาชลบรีุ   :   59 หมู่ 7 ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ 

เลขทะเบียนบริษัท   :   0107548000561 

โทรศพัท์  :   02-018-111 

โทรสาร   :    02-018-1142 

เวบ็ไชต์  :    www.cssthai.com 

เลขานกุารบริษัท  :   นางสาวนงนชุ  เตมีศรีสขุ 

  โทร : 02-018-1111  

      อีเมล์ : nongnuch@cssthai.com 

ทนุจดทะเบียน  :   587,995,174.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,175,990,349 หุ้น  

            มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทนุชําระแล้ว   :   554,701,641.50 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,109,403,283 หุ้น   

                                            มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
ช่ือบริษัทย่อย (1)  :   บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :   ประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานราชการเป็นหลกั  และเป็นตวัแทนในการ

ประสานงานซือ้ขายสินค้าต่างๆ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   :  329 หมู่ 3 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ    
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ท่ีตัง้สาขาชลบรีุ   : 59 หมู่ 7 ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0125540007891 

โทรศพัท์  : 02-018-1111 

โทรสาร   :  02-018-1142 

ทนุจดทะเบียน  :   150,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น 

      มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :   150,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น  

       มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น   :   ร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

 

ช่ือบริษัทย่อย (2)  :   บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย)จํากดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :   ประกอบธรุกิจให้บริการติดตัง้เสาสญัญาณและอปุกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการ

บํารุงรักษาเครือขา่ยระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  :  10 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร    

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549083701 

โทรศพัท์ : 02-539-6693 

โทรสาร   :  02-539-6795 

ทนุจดทะเบียน  :   9,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 90,000 หุ้น  

      มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว :   9,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 90,000 หุ้น  

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น  :   ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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  โทรศพัท์ : 02-009-9386  โทรสาร : 02-009-9476 

ผู้สอบบญัชี :  นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน และ/หรือ นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ และ /หรือ

นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ 

  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

  ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 

  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท์ : 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90 

ผู้ตรวจสอบภายใน  : บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

  267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 

  โทรศพัท์ : (02) 587-8080 โทรสาร : (02) 586-0301 

 

ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

-ไม่มี- 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2537 โดยมี
วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมเพ่ือประกอบธรุกิจจําหน่ายและติดตัง้วสัดแุละอปุกรณ์ ปอ้งกนัไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับ
อาคารสูงและโรงงานอตุสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจการอย่างต่อเน่ืองไปยงัธุรกิจตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้า
ประเภทต่างๆและอุปกรณ์อื่นท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชัน้นําระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปสําหรับใช้ใน
อาคารและโรงงานอตุสาหกรรม โคมไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลาม โดยมีลกูค้าทัง้หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทัว่ไป นอกจากนัน้บริษัทยงัได้
ให้บริการด้านงานติดตัง้และบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม  ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและติดตัง้ระบบส่งสัญญาณ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ระบบโทรศัพท์พืน้ฐาน และในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไปยังธุรกิจติดตัง้ระบบงานด้าน
วิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทัง้ธุรกิจด้านพลงังานทดแทนและบริหารจดัการพลงังาน ตามนโยบายภาครัฐ 
ซึ่งท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยการขยายสู่ธุรกิจใหม่ๆเพ่ือต่อยอดการดําเนิน
ธุรกิจตลอดเวลา ซึง่ถือวา่เป็นนโยบายและหวัใจหลกัในการดําเนินงานของบริษัท 

 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
 

บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นําตลาดด้านการจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐานสงูและจําหน่ายสินค้าในลกัษณะของศนูย์บริการครบวงจร(One-Stop Service) คือมีสินค้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีหลากหลายและครบถ้วนทุกหมวดหมู่เพ่ือจําหน่ายให้แก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความสะดวก
และงา่ยในการสัง่ซือ้และรับมอบสนิค้า รวมทัง้มีเปา้หมายท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  

 
บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างและรักษาความเป็นผู้ ให้บริการระดบัชัน้นําของประเทศในงานด้านบริการรับออกแบบ

และติดตัง้ระบบงานป้องกนัไฟลามและระบบโทรคมนาคมโดยมุ่งพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการให้บริการท่ีมี
คณุภาพท่ีได้มาตรฐานตลอดจนการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าโดยการสง่มอบงานให้ได้ตรงตามคณุภาพท่ีต้องการและตาม

กําหนดเวลา ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจดัการด้านการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า 
ออฟ ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จํากดั (URS)  

 
อีกทัง้บริษัทยงัมีเป้าหมายขยายธุรกิจเพ่ือให้ครอบคลุมงานทางด้านการติดตัง้ระบบส่ือสารอ่ืนๆ รวมถึงการขยาย

ธุรกิจไปในอตุสาหกรรมท่ีเติบโตและเป็นนโยบายของภาครัฐ เช่นระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัระดบัสากล และธรุกิจพลงังานเพ่ือเป็นแหลง่พลงังานทางเลือกใหม่ท่ีสําคญัของประเทศไทย 
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กลยุทธ์ 
 

 แผนการขยายฐานลูกค้าประเภทซือ้มาขายไปให้ครอบคลุมพืน้ท่ีขายและกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้รวมทัง้

ขยายฐานลกูค้าในกลุม่หน่วยงานราชการ 
 เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการเพ่ือให้สามารถขยายฐานลูกค้าและรองรับความต้องการของกลุ่ม

ลกูค้าท่ีมีอยูเ่ดิมได้มากขึน้ รวมทัง้จดัหาพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพ่ือให้สามารถเข้าถงึและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้าท่ีมีอยูเ่ดิมและกลุม่เปา้หมายได้อย่างทัว่ถงึและรวดเร็วย่ิงขึน้ รวมทัง้สามารถประหยดัต้นทนุในการขนสง่ 

 มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจให้บริการติดตัง้โดยเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมตามการขยายตวัของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมภายในประเทศ และสามารถปรับตวัได้ทนักบัเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีเป้าหมายท่ีขยายกิจการท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านโทรคมนาคมพร้อมกบัธุรกิจตวัแทนจําหน่าย เพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโน้มในการเติบโตสงู เช่น สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่าเป็นต้น 

 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดยการให้ความสําคัญกับการให้บริการทัง้ก่อนและหลังการขาย
ตลอดจนการรักษาคณุภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ลกูค้าเพื่อสร้างความพงึพอใจและความไว้วางใจใน

การเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 
 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกๆระดับ เพ่ือให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และลดการพึ่งพิง

บคุลากรหลกั โดยในแต่ละปีบริษัทจะมีงบประมาณสําหรับการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมมาโดยตลอด 
 ขยายธุรกิจให้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกับการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวเช่นการลงทุนในธุรกิจ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธรุกิจพลงังานทดแทนตามนโยบายภาครัฐ 
 ขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่นประเทศพม่า และกลุ่มประเทศ AEC เพ่ือลดการพึ่งพิงและ

ผลกระทบจากการแขง่ขนัตลาดภายในประเทศ รวมทัง้แสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคตท่ียัง่ยืนให้กบั
บริษัท 

 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทมีบริษัทยอ่ย จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ 

 1. บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99  

2. บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 
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โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี ้
 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
                           ทนุจดทะเบียน 587,995,174.50 บาท 

                                 ทนุชําระแล้ว 554,701,641.50 บาท 
 

 
       บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จาํกัด        บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

      ทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท                ทนุจดทะเบียน 9 ล้านบาท 
         ทนุชําระแล้ว 150 ล้านบาท                 ทนุชําระแล้ว 9 ล้านบาท 

 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จาํกัด 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากดั เดิมช่ือ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จํากดั ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 

6 พฤศจิกายน 2540 โดยมีวตัถุประสงค์แรกเร่ิมเพ่ือดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่างๆและอปุกรณ์อ่ืนท่ี

เก่ียวข้องระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชัน้นําระดบัสากล อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ได้โอนธุรกิจด้านการเป็น

ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆไปรวมกับบริษัทในปี 2555 โดยบริษัทมีนโยบายให้        

ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ ประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานราชการ และเป็นตวัแทนในการประสานงานซือ้ขายสินค้าต่างๆโดยใน

การดําเนินงานตา่งๆจะใช้บคุลากรของบริษัทเป็นหลกั 

ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.        

เอนเนอร์ยี่ จํากดั ต่อกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 329 ม.3 ต.บ้านใหม่              

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นท่ีตัง้เดียวกบัสํานักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี ้ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ ยังมีสาขาจํานวน 1 

สาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ   

 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจ

ให้บริการติดตัง้เสาสญัญาณและอปุกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบํารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey โดย

กลุ่มลกูค้าหลกัได้แก่ ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (AIS), บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (TRUE), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (DTAC), องค์การโทรศพัท์

99.99% 70.00% 
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แห่งประเทศไทย (TOT) เป็นต้น โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 10 ซ.นาคนิวาส 47 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 
 

ประวัตคิวามเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพฒันาการที่สาํคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ความเป็นมาของธุรกจิบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทได้ก่อตัง้ในปี 2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์แรกเร่ิมเพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายและ

ติดตัง้วสัดแุละอปุกรณ์ ปอ้งกนัไฟลาม (Passive Fire Protection) สําหรับอาคารสงูและโรงงานอตุสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มี
การขยายธรุกิจอยา่งตอ่เน่ืองไปยงัธุรกิจตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่างๆและอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัระบบงานไฟฟ้า

จากผู้ผลิตชัน้นําระดบัสากล เช่นสายไฟฟ้าทัว่ไปสําหรับใช้ในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม โคมไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในและ
ภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าทัง้
หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทัว่ไป นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ให้บริการด้านงานติดตัง้และบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึง่
รวมถึงงานก่อสร้างและติดตัง้ระบบส่งสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบโทรศพัท์พืน้ฐาน ต่อมาและในปี 2558 บริษัทได้ขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไปยังธุรกิจติดตัง้ระบบงานด้านวิศวกรรมส่ือสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทัง้ธุรกิจด้านพลังงาน
ทดแทนและบริหารจดัการพลงังาน ตามนโยบายภาครัฐ โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 475,477 หมู่ท่ี 9 ถนนบอนด์สตรีท ตําบล
บางพดู อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ตอ่มาในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทได้ย้ายสํานกังานใหญ่และคลงัสนิค้ามาตัง้อยูท่ี่ 
329 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และคลงัสินค้า ณ ปัจจบุนั นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีคลงัสนิค้าและสํานกังานสาขาอีกจํานวน 2 สาขา ดงันี ้

 

1. สาขาราม 40 ตัง้อยู่เลขท่ี 142 ซอยรามคําแหง 40 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

2. สาขาตะวนัออก ตัง้อยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ   
 

ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการเพิ่มทนุอย่างตอ่เน่ืองจาก 1 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาทในระหว่างปี 2538 – 2548 และได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  และบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 ด้วยทนุจดทะเบียน 350 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทมีทนุจด
ทะเบียน 587,995,174.50 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว 554,701,641.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,109,403,283 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 มกราคม 2556 บริษัทได้ซือ้ท่ีดินบริเวณถนนศรีสมานโฉนดเลขที่ 2404 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวญั)จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 1 แปลง เนือ้ท่ี 13-2-74 ไร่ เพ่ือ
ใช้ก่อสร้างสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งจะถูกใช้เป็นท่ีตัง้สํานักงาน
ใหญ่ของบริษัท และบริษัทยอ่ยในอนาคต 

 มีนาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ได้มีมติอนมุตัิเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้จาก 5 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น รวมทัง้ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน
จาก 200 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 700 ล้านหุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วนี ้

1. จํานวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาทเพ่ือ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นใน

ปัจจบุนั ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท 
2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนและ
กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน จํานวน 190 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และเป็นการเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยจํานวน 10 ล้านหุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 200 ล้านบาทเป็น 250 
ล้านบาท จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 สงิหาคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 200 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมลูคา่การเสนอขายจํานวน 600 ล้านบาท แบง่เป็นเสนอ
ขายต่อประชาชนจํานวน 190 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 10 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุชําระ
แล้วเป็น 350 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์นําเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น
ไปลงทุนก่อสร้างคลงัสินค้าและอาคารสํานักงานแห่งใหม่และใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียน 

 กนัยายน 2556 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
3 กนัยายน 2556 ในหมวดธรุกิจพาณิชย์ 
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 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 
Coalition)ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตกบัคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

 กนัยายน 2557  ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้มีมติอนมุติัการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1” 
หรือ “CSS-W1”) รวมทัง้ได้อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 350 ล้านบาท

เป็น 490 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่จํานวน 280 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท(“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1” หรือ “CSS-W1”)ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2.5หุ้น เดิมต่อใบสําคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย 

 ตลุาคม 2557 บริษัทย่อยได้เปล่ียนช่ือจาก “บริษัท ซี.เอส.เอส เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ี 
จํากดั”เป็น”บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากดั” 

 ธนัวาคม 2557  บริษัทได้จดัตัง้กิจการร่วมค้าช่ือ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั โดย
มีสดัส่วนการลงทนุเท่ากบัร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว เพ่ือรองรับธุรกิจผลิต
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือจําหน่าย 

 เมษายน 2558  มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุติัเร่ืองต่างๆดงันี ้
1. ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 490 ล้านบาทเป็น 489,995,978.50 บาท 

โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับ

การแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จํานวน 8,043 หุ้น มูล
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น

587,995,174.50  บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอตัรา 5
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CSS-W1 เน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

 พฤษภาคม 2558  บริษัทเข้าทําการซือ้หุ้นบริษัท นีออนเวิร์ค คอมมนูิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(“NWC”)จํานวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย  NWC ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้เสา
สัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบํารุงรักษาเครือข่ายระบบ
โทรคมนาคมแบบ Turnkey  
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 ได้มีมติยกเลกิการร่วมลงทนุในกบั

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบลิ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 
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 สงิหาคม 2558  มติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีมติอนุมตัิเพิ่มวตัถุประสงค์

บริษัทจากเดิม 51 ข้อ เป็น 53 ข้อ เพ่ือรองรับการดําเนินการธรุกิจด้านพลงังาน 
บริษัทได้ดําเนินการย้ายท่ีตัง้สํานักงานใหญ่จากเดิม 475,477 หมู่ท่ี 9 ถนน

บอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี มาตัง้อยู่ท่ี 329 

หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ซึ่งเป็นท่ีตัง้สํานกังาน

ใหญ่และคลงัสนิค้า ณ ปัจจบุนั 

รางวัลที่ได้รับปี 2558 

 ได้รับรางวลัจากกระทรวงแรงงาน วา่เป็นสถานประกอบการท่ีมีความ
มุ่งมั่นดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
 

 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
-ไม่มี- 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 
ประเภทผลิตภณัฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟา้ 2,107.19 66.67 2,235.70 55.78 2,186.94 47.76 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสวา่ง 230.23 7.28 440.60 10.99 499.85 10.91 

ทอ่ร้อยสายไฟฟา้และอปุกรณ์ประกอบ

ติดตัง้ 
104.08 3.29 101.08 2.52 168.09 3.67 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟา้ 93.21 2.95 140.86 3.51 211.87 4.84 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ

ปอ้งกนัไฟลาม 
49.96 1.58 37.31 0.93 36.82 0.80 

สนิค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 24.66 0.78 13.96 0.35 23.48 0.51 

อื่นๆ 28.12 0.89 7.98 0.20 37.25 0.80 

รวมรายได้จากการขาย 2,637.45 83.45 2,977.49 74.29 3,174.30 69.29 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 468.6 14.83 827.36 20.64 1,278.49 27.96 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 26.68 0.84 27.57 0.69 35.89 0.79 

รายได้จากการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ - - 144.55 3.61 15.86 0.35 

รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 5.70 0.18 7.38 0.18 10.71 0.24 

รวมรายได้บริการตดิต้ัง 500.98 15.85 1,006.86 25.12 1,340.95 29.34 

รายได้ค่าตดิตอ่ประสานงาน - - - - 34.70 0.83 

รายได้อื่นๆ 22.09 0.70 23.75 0.59 24.45 0.54 

รวมรายได้ 3,160.52 100.00 4,008.10 100.00 4,574.40 100.00 

 

ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “บริษัท”) ดําเนินธรุกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าประเภท

สายไฟฟา้และอปุกรณ์อื่นๆท่ีเก่ียวกบัระบบไฟฟา้ และการให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคมและระบบปอ้งกนัไฟ

ลาม รวมทัง้ให้บริการงานด้านบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานด้านอ่ืนๆ ทัง้นีล้กัษณะของผลิตภณัฑ์และ

บริการของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้
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ธุรกจิเป็นตัวแทนจัดจาํหน่าย 
 บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและ
อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามจากผู้ผลติตราสนิค้าชัน้นําระดบัสากลต่างๆ เชน่ ตราสินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า Philips และตรา
สนิค้า 3M เป็นต้น โดยบริษัทได้จดัหาผลติภณัฑ์ดงักล่าวด้วยการสัง่ซือ้สินค้าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศท่ีเป็นบริษัท
ไทยและบริษัทตา่งประเทศท่ีตัง้ในประเทศไทย รวมทัง้การสัง่ซือ้สินค้าชนิดพิเศษโดยการนําเข้าจากผู้ผลิตจากตา่งประเทศ และ
จําหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุม่ลกูค้าภาคเอกชนเป็นหลกั ทัง้ท่ีเป็นผู้ รับเหมาทัว่ไป เจ้าของโครงการ และร้านค้าขายส่งและปลีก
ท่ีตัง้อยู่ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศ โดยบริษัทมีทีมงานขายทําหน้าท่ีติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการ
จําหนา่ยตา่งๆ และมีคลงัสินค้า 3 แห่ง ทําให้สามารถจดัสง่ผลิตภณัฑ์ไปยงัลกูค้าอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้บริษัทยงัเล็งเห็นความสําคญัทางด้านความปลอดภยัในสินค้า จึงได้จดัทําประกนัภยัผลิตภณัฑ์ใน
ระหว่างการขนส่ง เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ไปยงัลกูค้าอย่างรวดเร็ว ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้นี ้ในปี 2557 และ ปี 
2558 บริษัทมีรายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้า     คิดเป็นประมาณร้อยละ 74 ร้อยละ 69 ของรายได้รวม ตามลําดบั 
โดยผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหนา่ย สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทหลกั ได้แก่ สายไฟฟ้า หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งสว่าง ท่อ
ร้อยสายไฟฟา้และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟา้ วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 
โดยผลติภณัฑ์แตล่ะประเภทมีรายละเอียดดงันี ้
 

(1.1) ผลติภณัฑ์ประเภทสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปัจจบุนับริษัทได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายตราสินค้า Phelps Dodge ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ทัง้นี ้สายไฟฟ้าท่ี

บริษัทจําหน่ายคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 56 และ 48 ของรายได้รวมใน

ปี 2557 และปี 2558 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกัตามลกัษณะการใช้งาน 

ได้แก่ สายไฟฟา้ทัว่ไปสําหรับใช้ในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม สายไฟฟา้ 

พิเศษสําหรับใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม และสายไฟฟา้สําหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 

 

(1.2) หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง เป็นสินค้าคุณภาพท่ีบริษัทได้รับการ

แต่งตัง้จากบริษัทชัน้นําต่างๆเพ่ือให้เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้า โดยมีสดัส่วน

การจําหน่ายประมาณร้อยละ 11 และ 11 ของรายได้รวมในปี 2557 และปี 

2558 ทัง้นีห้ลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสว่างท่ีบริษัทจําหน่ายแบ่งออกเป็น  

3 ประเภทหลกัแบ่งออกตามการใช้งาน ได้แก่ หลอดไฟและโคมไฟ อปุกรณ์

ไฟฟา้สําหรับพืน้ท่ีอนัตราย และอปุกรณ์ไฟฟา้ระบบไฟฟา้แสงสวา่งฉกุเฉิน 
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(1.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ตดิตัง้ 
 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกณ์ตดิตัง้ ในการวางระบบเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อย

สายไฟฟ้าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อสายไฟฟ้าและจัดเรียง

สายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปัจจุบันบริษัทได้จําหน่ายท่อร้อย

สายไฟฟ้าท่ีเป็นเหล็กเคลือบสงักะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ

ภายใต้ตราสินค้า Arrowpipe และท่อและข้อต่อพีวีซีขาวตราสินค้า CLIPSAL 

ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน UL มาตรฐาน IEC และ

มาตาฐาน มอก.770-2553 และ มอก.2133-2545 อีกทัง้ บริษัทยงัได้จําหนา่ย 

ท่อโพลีเอทิลีน TGC และ TAP ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนไฟฟ้าเม่ือป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว และทนทานต่อสภาพแวดล้อมจาก

การฝังดินกลบ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จําหนา่ยอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้อ่ืน เช่น อปุกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี สีขาว และรางเหล็ก 

เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า CCG ตราสินค้า ARR ตราสินค้า TST และตราสินค้า CS Wireway ทัง้นี ้สินค้าประเภทท่อร้อย

สายไฟฟา้และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ท่ีบริษัทได้จําหนา่ยมีสดัสว่นการจําหนา่ยประมาณร้อยละ 3 และ 4 ของรายได้รวมใน

ปี 2557และปี 2558 ตามลําดบั 

 
(1.4) อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
(1.5)  

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าตราสินค้า บี

ทีชิโน (Bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ

โทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ สญัญาณไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัว 

เป็นต้น ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Bticino ได้รับการออกแบบมาอย่าง

สวยงามและทันสมัย มีความปลอดภัย มีคุณภาพและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าโดยได้รับมาตรฐานคณุภาพสากลจาก  IEC     และ  

NEMA รวมทัง้ มอก. พร้อมกบั UNI EN 29000 – ISO 9000 ทัง้นี ้สินค้าประเภทอปุกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีบริษัทได้

จําหนา่ยมีสดัสว่นการจําหนา่ยประมาณร้อยละ 4 และ 5  ของรายได้รวมในปี 2557 และปี 2558 
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(1.6) วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 
 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม บริษัทได้รับ
การแต่งตัง้จากบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด (3M) ให้เป็นตวัแทน

จําหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เพ่ือใช้อุดช่องว่างตามท่อและ
ผนัง ซึ่งในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่าง เพ่ือ
ป้องกนัไฟหรือควนัพิษท่ีจะลามจากบริเวณหนึ่งไปยงัอีกบริเวณหนึ่ง ทัง้นี ้
วสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามท่ีบริษัทจําหนา่ยมีอยูห่ลายรูปแบบด้วยกนั 
ซึ่งการเลือกใช้วัสดุรูปแบบใดในการติดตัง้นัน้ขึน้อยู่กับลักษณะความ

ต้องการของลกูค้า ทัง้ในด้านความสวยงามและความคงทนในการใช้งาน 
โดยวสัดดุงักลา่วมีคณุสมบตัิในการปอ้งกนัไฟลามได้ตัง้แต่ประมาณ 

 30 นาที ถึง 4 ชัว่โมง และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Under Laboratories (UL) นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ของตราสินค้า 3M เช่น อปุกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชดุหวัต่อสําหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เคร่ือง
ตรวจวดัอณุหภมิูสําหรับจดุต่อในอปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรย์เพ่ืองานไฟฟ้า 
และเทปสําหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้าซึง่มีมากกว่า 30 ชนิด โดยเป็นเทปท่ีใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า เทปท่ีใช้กนัความชืน้ เทปท่ีใช้ใน
บริเวณท่ีมีความร้อนสงูจนถึงเทปท่ีใช้พนัท่อเหล็กเพ่ือกนัสนิม ทัง้นี ้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลาม และ
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้ามีสดัสว่นการจําหน่ายประมาณร้อยละ 1 และ 1 ของรายได้รวมในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั 
 
 

(1.7) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
โดยบริการหลกัของธุรกิจส่วนใหญ่นัน้ จะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาทางด้าน
เครือขา่ย การรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายในองค์กร ทัง้ทางด้าน 
Hardware และ Software โดยทกุผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดบัสากล อีก
ทัง้ยังให้ความสําคัญในทุกขัน้ตอนของการบริการ ตัง้แต่การเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ การวางระบบและอบรมการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลกั โดยในปี 2558 บริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม 
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ธุรกจิให้บริการออกแบบและตดิต้ัง 
 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 25.12 และร้อย

ละ 29.34 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้ธรุกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั

คือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) และ (2) ระบบปอ้งกนัไฟ

ลาม (Fire Protection System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Services) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

(2.1) ธุรกจิการให้บริการออกแบบและรับเหมาตดิตัง้ระบบงานโทรคมนาคม 

 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ภาวะอตุสาหกรรมด้านโทรคมนาคมมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการติดตัง้เสา

โทรคมนาคมตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบนั บริษัทสามารถให้บริการด้านออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ระบบงาน

โทรคมนาคมซึง่ประกอบด้วยระบบสง่สญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และระบบโทรศพัท์พืน้ฐานอย่างครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกร

มืออาชีพท่ีมีประสบการณ์กวา่ 15 ปี ทัง้นี ้ในการรับงานติดตัง้เสาโทรคมนาคม บริษัทจะดําเนินการศกึษาและออกแบบงานเสา

โครงเหล็กในรูปแบบต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสดัส่วน รูปแบบ ขนาดความสงูและนํา้หนกัของเสา

โทรคมนาคมเพ่ือให้สอดคล้องตามความต้องการของลกูค้าและประสิทธิภาพในการรับส่งสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้

การออกแบบเพ่ือรองรับการติดตัง้อุปกรณ์สื่อสารในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ

ผู้ประกอบการระบบต่างๆ ท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบพาวเวอร์ ระบบทางเดินสายไฟฟ้า เป็นต้น จากนัน้ 

บริษัทจะดําเนินการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ ดําเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีก่อสร้าง วางเสาเข็มประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตัง้

อปุกรณ์ส่ือสาร โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะทําหน้าท่ีควบคมุงานการก่อสร้าง รวมทัง้การเช่ือมต่อสญัญาณ และทดสอบ

คณุภาพงานให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และสามารถสง่มอบงานได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัได้

ให้บริการหลงัการขายด้วยการรับประกนัคณุภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นการสร้างความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่

ของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพงาน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนท่ีเป็นเจ้าของโครงข่ายระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และผู้ รับเหมาหลกัซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยตรง (โปรดดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในเร่ืองธุรกิจให้บริการติดตัง้เสาโทรคมนาคม) ทัง้นี ้ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการ

ออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม คิดเป็นประมาณร้อยละ 20.64 และร้อยละ 27.96 ของรายได้รวม 

ตามลําดบั 

ลกัษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตัง้ดงันี ้

1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Supporting Tower 

2.    เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower 

3. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole 
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ผลงานทีส่ําคัญ 

 ท่ีผ่านมา งานติดตัง้เสาโทรคมนาคมของบริษัทเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปจากลกูค้า ทัง้ทางด้านคุณภาพสินค้าท่ีตรงตาม

มาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้และการจดัส่งมอบงานท่ีตรงต่อเวลา โดยตัง้แต่ปี 2551 งานติดตัง้เสาโทรคมนาคมท่ีสําคญัของบริษัท

มีทัง้งานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) และงานติดตัง้อปุกรณ์เสริม (Upgrade) ได้ดงันี ้

ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ดาํเนินการโดย 
ลักษณะการ
ให้บริการ 

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

DTAC 
(พืน้ท่ีภาคใต้) 

บริษัท ยไูนเต็ด เทเลคอม 
เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิเซล 

จํากดั 

กิจการร่วมค้า 
ดาวน์เนอร์ ซีเอส

เอส 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 41.38 ก.พ.2551 – ธ.ค.2551 

AIS Project 2008 บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กิจการร่วมค้า 
ดาวน์เนอร์ ซีเอส

เอส 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 
 
 

35.04 พ.ค.2551 – เม.ย.2552 

True Move PH5.1B บริษัท ทรูมฟู จํากดั กิจการร่วมค้า 
ดาวน์เนอร์ ซีเอส

เอส 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 75.47 ก.พ.2552 – พ.ย.2552 

True Move PH6 บริษัท ทรูมฟู จํากดั กิจการร่วมค้า 
ดาวน์เนอร์ ซีเอส

เอส 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 82.85 พ.ย.2552 – ต.ค.2553 

True Move Ph7.2 & 8 GSM บริษัท ทรูมฟู จํากดั กิจการร่วมค้า 
ดาวน์เนอร์ ซีเอส

เอส 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 80 ม.ค.2553 – ต.ค.2553 

TMW CALL OFF 7&8 
‘DCJV” 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(“Huawei”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 180.46 ต.ค.2553 – ต.ค.2554 

TMV Self Build 
 
 

บริษัท ทรูมฟู จํากดั บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 94.97 ต.ค.2553 – ก.พ.2554 

TMV Combination Phase 7 
GSM/HSPA 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(“Huawei”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 16.23 ต.ค. 2553 – มิ.ย. 2554 

TMV 3G Relocation บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(“Huawei”) 

บริษัท 
 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 2.50 พ.ย.2553 – เม.ย.2555 

DTAC 2010 บริษัท บบี ีเทคโนโลยี จํากดั บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 5.53 ธ.ค.2553 – มิ.ย.2555 
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ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ดาํเนินการโดย 
ลักษณะการ
ให้บริการ 

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

TMV 3G Phase 3 Call Off 
#11 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(“Huawei”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 2.40 เม.ย.2554 – ม.ค.2556 

Thailand BFKT 3G HSPA 
(Bangkok Region) Phase2 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(“Huawei”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 20.12 พ.ค.2554 – พ.ย.2556 

TOT 3 G Nation wide บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ 
เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 
และงานตดิตัง้

อปุกรณ์เสริม 

112.31 ก.ค.2554 – มิ.ย.2555 

Thailand BFKT 3G บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) บริษัท 
 

งานติดตัง้อปุกรณ์เสริม 97.89 ก.ย.2554 – มิ.ย.2555 

TธTrue Move Split Single 
Ran Project 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 1.40 ก.ย.2554 – มิ.ย. 2556 

Thailand BKFT 3G HSPA 
(ภาคตะวนัออก) เฟส 4 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 34.67 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2556 

Thailand BKFT 3G HSPA 
(ภาคตะวนัใต้) เฟส 5 

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จํากดั (“AWC”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 346.25 มี.ค. 2555 – มี.ค.2558 

Thailand BKFT 3G HSPA 
(ภาคตะวนัออก) เฟส 5 

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จํากดั (“AWC”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 534.35 มี.ค.2555 – มี.ค.2558 

Thailand BFKT 3G HSPA 
(Bangkok Region) Phase 5 

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จํากดั (“AWC”) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 66.00 มี.ค.2555 – มี.ค. 2558 

Thailand BFKT 3G HSPA 
(Bangkok Region) 
Upgrade Site 

บริษัท บ ีเอฟ เค ที ไทยแลนด์ 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 14.10 ต.ค.2555 –พ.ย.2558 

2.1GHz UMTS_LTE Phase 
0 Project 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 67.76 ก.พ.2556 – เม.ย. 2559 

2.1GHz UMTS_LTE Phase 
1 Project (Bangkok 

Region)  

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 74.59 มิ.ย.2556 – มิ.ย. 2559 

2.1GHz UMTS_LTE Phase 
1 Project (East Region) 

บริษัท หวัเหวย่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 
 
 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 54.58 ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2558 
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ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ดาํเนินการโดย 
ลักษณะการ
ให้บริการ 

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

2.1GHz UMTS_LTE Phase 
1 Project (South Region) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 73.10 ส.ค.2556 – ธ.ค.2558 

2.1GHz UMTS_LTE Phase 
1 Project (South Region) 
(TE Installation) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 24.60 ก.ย.2556 – มิ.ย. 2559 

Real Future 2.1GHz New 
Site & Existing_LTE Ph.1 
(ภาคตะวนัออก / กรุงเทพ / 
ภาคใต้) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 81.36 ม.ค.2557 - ธ.ค. 2558 

True_Infrastructure Fund 
Project (Site Acquisition 
Work) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 3.44 ม.ค 2557 - ธ.ค.2558 

True_Infrastructure Fund 
Project "ภาคตะวนัออก" 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 599.43 ม.ค.2557 – เม.ย.2559 

True_Infrastructure Fund 
Project "กรุงเทพ" 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 393.50 ม.ค 2557 – เม.ย.2559 

True_Infrastructure Fund 
Project "ภาคใต้" 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 380.43 ม.ค 2557 – เม.ย.2559 

Real Future 2.1GHz 
UMTS_LTE Ph.2.2 (ภาคใต้) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 2.60 พ.ย 2557 - ธ.ค 2559 

Real Future 2.1GHz 
UMTS_LTE Ph.3 (ภาคใต้) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 40.56 ธ.ค 2557 - ธ.ค 2559 

Real Future 2.1GHz 
UMTS_LTE Ph.3 
(ภาคตะวนัออก) 

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 48.63 ธ.ค 2557 - ธ.ค 2559 

DTAC Cell site year 2014 
(BMA 430) 

 บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 5.40 ธ.ค.2557 – มิ.ย. 2559 

2.1GHz UMTS_LTE (The 
Best in PHUKET)Project 

(South Region) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท 
 

งานก่อสร้างสถานีฐาน 4.26 ม.ค.2558 – เม.ย. 2559 

True Move H2.1GHz 
UMTS_LTE  Phase 3.2 
Project (Bangkok Region) 
 

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 17.19 เม.ย.2558 – ธ.ค.2559 
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ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ดาํเนินการโดย 
ลักษณะการ
ให้บริการ 

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

DTAC New Cell site Year 
2015 (South&West) 

 บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 189.50 ก.ค.2558 – มิ.ย.2560 

True Move H2.1GHz 
UMTS_LTE  Phase 4.3 
Project (Bangkok Region) 

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 17.33 ส.ค.2558 – ธ.ค.2559 

DTAC co-Locate True GIF 
site Project 

 บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 48.60 ต.ค.2558 – ธ.ค.2559 

True Move Year 2016_900 
MHz&1800 MHz(South) 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 10.71 ม.ค.2559 – ธ.ค. 2559 

True Move TE Installation 
Year 2016_900 MHz&1800 
MHz 

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 
จํากดั 

บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 20.45 ม.ค.2559 – ธ.ค. 2559 

 

(2.2) ธุรกจิการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตัง้ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) 

 บริษัทให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม (Fire Stop) ให้แก่ลกูค้าท่ีซือ้สินค้าป้องกนัไฟ

ลามตราสินค้า 3M ท่ีบริษัทได้จําหน่าย โดยให้บริการติดตัง้ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

และระบบเคร่ืองปรับอากาศซึ่งผ่านผนังห้องหรือพืน้ห้องในสํานักงาน ท่ีพักอาศัย ด้วยวสัดุและอุปกรณ์ป้องกันลามไฟซึ่ง

ปอ้งกนัผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชัว่โมง พร้อมกบัการรับประกนัคณุภาพของงาน

เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่ในคณุภาพงานให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

ท่ีมีประสบการณ์เกือบ 20 ปี และผ่านการอบรมจากผู้ผลิต เพ่ือให้คําแนะนําเร่ืองการออกแบบระบบป้องกนัไฟและควนัลาม

ตามมาตรฐานความปลอดภยั รวมทัง้ให้คําปรึกษาด้านการตรวจสอบคณุภาพให้ตรงตามมาตรฐาน  

 นอกจากนัน้ บริษัทยงัสามารถให้บริการให้คําปรึกษา ออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ ตลอดจนการพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบังานวิศวกรรมตามลกัษณะของสินค้าหรือบริการท่ีลกูค้าแต่ละรายต้องการ (Special Projects) เช่น 
การให้บริการจดัหาและติดตัง้วสัดุดกัเก็บเสียง (Silencer) ให้แก่โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (“รฟม.”) ในปี 2543 และโครงการติดตัง้ และบํารุงรักษาอปุกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานใน
ปี 2553 - 2555 (“โครงการ Smart Way”) ของสถาบนัวิศวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบ
ไฟฟา้ การไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นต้น 
 ทัง้นี ้ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหาและรับเหมาติดตัง้ระบบป้องกันไฟ

ลามและอ่ืนๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.48 และ 1.38 ของรายได้รวม ตามลําดบั 
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การตลาดและการแข่งขัน 
 การดําเนินธรุกิจของบริษัทท่ีผา่นมา บริษัทได้สร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้านคณุภาพของ

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีรวดเร็วตรงเวลา ด้วยความซ่ือสตัย์และเป็นธรรม จึงทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า

เสมอมา โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
1.กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 

 ด้วยเปา้หมายท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภค บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคณุภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ตราสินค้าท่ีติดอนัดบั

ระดบัสากล อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบายสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าด้วยการบริการท่ีรวดเร็วฉบัไว โดยมีคลงัสินค้าของ

บริษัทซึง่ตัง้อยูท่ี่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  และในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการ

ก่อสร้างสํานกังานใหญ่และคลงัสินค้าแล้วเสร็จ อีกทัง้ยังมีการบริหารคลงัสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่าง ในด้านพืน้ท่ีการ

จดัเก็บสินค้าในรูปแบบแนวดิ่ง ซึง่ทําให้บริษัทสามารถจดัเก็บสินค้าได้หลากหลาย ในปริมาณท่ีเพียงพอ และด้วยทําเลท่ีตัง้ของ

คลงัสินค้าท่ีอยู่ใกล้ลกูค้าและมีการคมนาคมท่ีสะดวก ทําให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง และทนั

ตามความต้องการของลกูค้า อีกทัง้บริษัทได้เล็งเห็นถึง ความสําคญัด้านความปลอดภยั จงึได้ทําประกนัภยัสินค้าระหว่างการ

ขนสง่ เพ่ือให้ลกูค้าเช่ือมัน่ในสินค้าและผลติภณัฑ์ของบริษัท เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าสงูสดุ 

 สําหรับธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทมีทีมงานวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์กว่า 15 ปีสําหรับงาน

ออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคมทัง้ในรูปแบบของงานก่อสร้างสถานีฐาน (New site) หรืองานติดตัง้อปุกรณ์เสริม 

(upgrade) และประสบการณ์เกือบ 20 ปีสําหรับงานออกแบบและติดตัง้งานระบบไฟลาม โดยทีมงานจะมีการออกสํารวจหน้า

งานเพ่ือวางแผนงานและจัดทําตารางเวลาก่อนเร่ิมการปฏิบตัิงาน และการจัดให้มีระบบการตรวจสอบความคืบหน้าและ

คณุภาพของงานอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทจะสามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา และตรง

ตามคณุภาพมาตรฐานท่ีลกูค้ากําหนดไว้นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหาร

จดัการด้านการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS) 

ตัง้แตปี่ 2553 และในปี 2557 บริษัท ยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยงัสาขาอีกจํานวน 3 สาขา 

 

 

 



 

    28 
 

 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 ในการกําหนดราคาสินค้าสําหรับธุรกิจตวัแทนจําหน่าย และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทกําหนดราคาสินค้าท่ี

จําหน่ายโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการรวมกัน นอกเหนือจากต้นทุนสินค้าและอตัรากําไรท่ีบริษัทต้องการ โดยการ

กําหนดราคาตาม  อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด ปริมาณการสั่งซือ้จากลูกค้า ความสามารถในการแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการกําหนดราคาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และ

ภาวะอตุสาหกรรมในขณะนัน้ๆ อีกทัง้การบริหารสินค้าคงคลงัได้ดีมีประสิทธิภาพยงัสามารถสนบัสนนุให้เกิดความเป็นเลิศใน

กลยทุธ์ด้านราคา 

 สําหรับการกําหนดราคาในธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทจะดําเนินการศึกษาและประเมินถึงต้นทุนของโครงการใน

เบือ้งต้นเพ่ือเสนอราคาแก่ผู้วา่จ้าง โดยบริษัทจะประเมินต้นทนุของโครงการจากลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีติดตัง้ รูปแบบของโครงเสา 

จํานวนโครงเสา และมลูค่าวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ จํานวนบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีดแูลควบคมุโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ระยะเวลาและความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ รวมถึงอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีบริษัทจะได้รับ ซึง่บริษัท

จะกําหนดอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตของงานท่ีจะได้รับ 

 

 3  กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 บริษัทได้จัดจําหน่ายสินค้าทัง้แบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้า โดยเป็นการจําหน่ายภายในประเทศเกือบ

ทัง้หมดผ่านช่องทางเครือข่ายท่ีเป็นร้านค้าทัง้ขายส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกท่ีตัง้อยู่ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

และบริษัทจะมีพนกังานขายเข้าพบปะกลุม่ลกูค้าเปา้หมายทัง้ท่ีเป็นผู้ รับเหมาทัว่ไปและเจ้าของโครงการ และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็น

หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ทัง้นี ้บริษัทกําหนดนโยบายทางการตลาดโดยคํานงึถึงความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว

เป็นสําคญั เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิมให้คงอยู่กบับริษัท และพยายามเพ่ิมฐานลกูค้าใหม่เพ่ือขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดย

บริษัทจดัให้มีทีมงานขายท่ีมีประสบการณ์ในงานขายทําหน้าท่ีติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจําหน่าย

ต่างๆ เพ่ือกระจายสินค้าไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้นําเสนอข้อมูลของสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี ้บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เก่ียวกับการจ่ายค่านายหน้าให้แก่ผู้ ท่ีแนะนําลูกค้าให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและ

ช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง       ซึ่งเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจทัว่ไป   โดยบริษัทมีการกําหนด

ระเบียบและวิธีการเก่ียวกับการจ่ายค่านายหน้าดังกล่าวท่ีชัดเจน กล่าวคือ มีการกําหนดนิยามท่ีชัดเจนว่า ผู้ ท่ีจะได้รับค่า

นายหน้าดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ แนะนําลูกค้าให้แก่บริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของลกูค้า และของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักล่าว โดยมีการกําหนด

เพดานการจ่ายเงินค่านายหน้า ซึง่อ้างอิงเป็นอตัราร้อยละของยอดขายและอตัราผลตอบแทนจากการขายขัน้ตํ่าท่ีจะต้องได้รับ

ภายหลงัจากการหกัต้นทนุขายและค่านายหน้าดงักลา่ว ทัง้นี ้พนกังานขายจะต้องขอและได้รับอนมุตัิจากผู้ มีอํานาจอนมุติัของ

บริษัทก่อนดําเนินการ และบริษัทจะจ่ายค่านายหน้าเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบญัชีผู้ รับ ภายหลงัจากท่ีบริษัทสามารถเรียกเก็บเงิน
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จากลกูค้าได้แล้วเทา่นัน้ รวมทัง้ได้กําหนดให้มีการรวบรวมข้อมลูการจา่ยคา่นายหน้า และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจ่ายค่า

นายหน้าไม่เหมาะสม บริษัทจะดําเนินการทบทวนและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา 

บริษัทมีการจา่ยคา่นายหน้าให้แก่กลุม่ลกูค้าภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ รับเหมาทัว่ไป และท่ีเป็นเจ้าของโครงการต่างๆ เป็นหลกั โดยใน

ปี 2557 และปี 2558 มีการจ่ายค่านายหน้าเป็นจํานวน 10 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 0.33 และ

ร้อยละ 0.53 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั 

 สําหรับธรุกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทมีช่องทางในการติดต่อเพ่ือเสนอการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมผ่าน 

2 ชอ่งทางหลกัคือ (1) บริษัทติดตอ่เสนอการให้บริการกบัเจ้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยตรง และ (2) เป็นการติดต่อกบั

ผู้ รับเหมาหลกัท่ีได้รับงานจากเจ้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่บริษัทมีข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้

ระบบโทรคมนาคมเน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทเอกชนท่ีมีความเป็นอิสระโดยไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเจ้าของโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใดรายหนึ่ง จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการกับเจ้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ครบทุกราย ทัง้นี ้

ภายหลงัจากบริษัทได้รับติดตอ่เพ่ือวา่จ้างงานจากลกูค้า บริษัทจะให้ทีมงานในสายงานโทรคมนาคมเป็นผู้ประสานงานโดยตรง

ในการจดัขอเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น แบบก่อสร้าง และข้อกําหนดการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น เพ่ือประเมินมลูค่าก่อสร้าง และ

ตารางเวลาการทํางานก่อนท่ีจะนําเสนอให้กบัลกูค้าต่อไป นอกจากนัน้ บริษัทได้ใช้ช่องทางการจําหน่ายสําหรับธุรกิจให้บริการ

ติดตัง้ระบบงานไฟลามผ่านผู้ ท่ีสนใจซือ้ผลิตภณัฑ์ตราสินค้า 3M ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลามโดยตรงเป็นหลกั เพ่ือเป็น

การจําหนา่ยสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร 

 

 4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการขายให้กบัลกูค้าทัง้ประเภทผู้ ค้าส่งและผู้ ค้าปลีก ได้แก่ การพิจารณาให้ส่วนลดแก่

ลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีการสัง่ซือ้ในปริมาณสงู หรือลกูค้าท่ีมีฐานะการเงินและประวตัิการชําระเงินท่ีดี และการจดัทําประชาสมัพนัธ์

ผ่านตลาดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการออกบธูแสดง

สินค้า  การจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า การเข้าพบกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยตรง  และการจดัทําแคตตาล๊อกสินค้า 

เป็นต้น 

 สําหรับธุรกิจการให้บริการติดตัง้ บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดยทีมงานในสาย

โทรคมนาคมของบริษัทจะติดต่อกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้รับทราบถึงความต้องการ และได้รับรู้ถึงปัญหาหรือข้อจํากดั

ของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนให้ความชว่ยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
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จุดแข็งของบริษัท 
- บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ นําในการจัดจําหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นผู้จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสินค้าเพ่ือจําหน่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์
ไฟฟ้าท่ีหลากหลายและครบถ้วนในทกุหมวดหมู่ ทําให้ลกูค้ามีความสะดวกและง่ายในการสัง่ซือ้และรับมอบสินค้า 
ด้วยมาตรฐานคณุภาพภายใต้ผลติภณัฑ์ตราสนิค้าชัน้นําระดบัสากล 

- บริษัทได้เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ตราสินค้าท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงระดับสากล โดยบริษัท
สามารถจดัจําหนา่ยสินค้าให้กบัตราสินค้าตา่งๆ ได้เพิ่มขึน้ทกุปี ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและมอบหมายให้จดั
จําหนา่ยสนิค้าจากผู้ผลิตสนิค้ามาโดยตลอด 

- บริษัทมีความพร้อมในการจดัส่งสินค้าของบริษัทด้วยการมีคลงัสินค้าซึง่ตัง้อยู่ท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี ด้วยทําเลท่ีตัง้ของคลงัสินค้ามีการคมนาคมท่ี
สะดวกและมีท่ีตัง้ใกล้กับลูกค้าของบริษัท รวมทัง้ในปี 2558 ท่ีผ่านมานัน้ บริษัทมีการบริหารคลังสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพแตกต่าง โดยบริหารจดัการพืน้ท่ีในการจดัเก็บสินค้าในรูปแบบแนวด่ิง ส่งผลให้บริษัทสามารถจดัเก็บ
สินค้าได้หลากหลาย และสามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทนัต่อความต้องการใช้ของ
ลกูค้า ซึง่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจจากลกูค้า และสง่ผลให้มีคําสัง่ซือ้สนิค้ากบับริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

- บริษัทเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายท่ีมีช่องทางการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศผ่านร้านค้า และ
พนกังานขายของบริษัทให้แก่กลุม่ลกูค้าภาคเอกชนทัง้ท่ีเป็นผู้ รับเหมาทัว่ไปและเจ้าของโครงการ 

- ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เกือบ 20 ปีสําหรับงานออกแบบและติดตัง้งานระบบไฟ
ลาม และประสบการณ์กว่า 10 ปีสําหรับงานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ทําให้บริษัทสามารถสง่มอบงาน
ให้แก่ลูกค้าได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานท่ีลูกค้ากําหนดไว้ นอกจากนัน้ บริษัทยงั
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจดัการด้านการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS) และในปี2557บริษัท ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยงัสาขาอีกจํานวน 3 สาขา 

- บริษัทมีความเป็นอิสระในการดําเนินธุรกิจติดตัง้ระบบเสาโทรคมนาคมให้กบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ครบทกุ

ราย เน่ืองจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทในกลุม่ของเจ้าของโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใดรายหนึง่ 

- บริษัทมีแหล่งสนบัสนนุทางการเงินท่ีดีทัง้จากสถาบนัทางการเงินท่ีให้เงินกู้ ยืมมาโดยตลอด รวมทัง้การเสนอขายหุ้น
ให้กับประชาชนและนําหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้นี ้ทําให้บริษัทมีความ
ได้เปรียบคู่แข่งด้านต้นทนุและแหล่งเงินทนุในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจาก ณ ปัจจบุนั ยงัไม่มีคู่แข่งรายใดท่ีประกอบ
ธรุกิจคล้ายคลงึกบับริษัทท่ีได้ระดมทนุผา่นตลาดทนุ โดยการนําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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ลักษณะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

1) กลุม่ลกูค้าในธรุกิจตวัแทนจดัจําหนา่ย 

บริษัทได้จําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้กับลกูค้าซึง่มลูค่ารายได้จากการขายเกือบทัง้หมดมาจากการจําหน่ายภายในประเทศ 
โดยลกูค้าของบริษัทสามารถจําแนกออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้ 

1.1. กลุม่ลกูค้าภาคเอกชน  

กลุ่มลกูค้าภาคเอกชนประกอบด้วยกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นผู้ รับเหมาทัว่ไปซึ่งมีทัง้การจําหน่ายให้กบัผู้ รับเหมาก่อสร้างโดยตรง และ
การจําหนา่ยผ่านทางตวัแทนจําหน่ายซึง่ทําหน้าท่ีประสานงานระหวา่งผู้ รับเหมาก่อสร้าง และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 
เช่น เจ้าของอาคารพาณิชย์ / สํานกังาน ศูนย์การค้า โรงแรม เจ้าของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ โรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือนําผลติภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างของตนเอง ทัง้นีก้ลุม่ลกูค้าภาคเอกชนสามารถสร้าง
รายได้จากการขายในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 และร้อยละ 84 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั  

1.2. ลกูค้าประเภทร้านค้า  

ลกูค้าประเภทร้านค้าจะซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้าของตนอีกทอดหนึง่ เช่น ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง
ทัว่ไป ผู้ ค้าปลีกหรือผู้ ค้าส่ง ซึ่งช่องทางจําหน่ายผ่านลูกค้าเหล่านีมี้ส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยงัพืน้ท่ี
ครอบคลมุทุกภาคทัว่ประเทศ โดยกลุ่มลกูค้าประเภทร้านค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 14 และร้อยละ 15 ของรายได้จากการขาย  

1.3. กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ 

กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีต้องการใช้อปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ ของบริษัท เช่น การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคการไฟฟ้า
นครหลวง การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
ทัง้นี ้การจําหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย 2 รูปแบบ คือ การประมูลงาน หรือ คําสัง่ซือ้
ตามปกติ ซึง่ปัจจุบนับริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเป็นดําเนินการธุรกรรมดงักล่าวต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้กลุ่มลกูค้านีส้ามารถ
สร้างรายได้จากการขายในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย  

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตซึ่งครอบคลมุถึงวงเงิน ระยะเวลาชําระเงิน และเง่ือนไขการค้าสําหรับการจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ลกูค้า โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์ทางการค้า ประวตัิการติดตอ่กบับริษัท และฐานะทางการเงิน เป็นต้น  

 

2)  กลุม่ลกูค้าธรุกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบ 

กลุม่ลกูค้าในธรุกิจให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีทัง้กลุ่มลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของโครงข่ายระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นผู้ รับเหมาหลกัซึง่รับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง  สําหรับธุรกิจ



 

    32 
 

ติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลามมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ  และบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 
ธุรกิจก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น   

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 

 ลกัษณะธุรกิจของบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะสายไฟฟ้า และการ

ให้บริหารออกจัดหาและรับเหมาติดตัง้เสาโทรคมนาคม ดังนัน้ ปัจจัยด้านกลไกทางการตลาดด้านต่างๆท่ีเกิดขึน้ใน

อตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองซึง่ได้แก่ ภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมโทรคมนาคมจะสง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตนีุ ้การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาพรวมอตุสาหกรรมท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทจะมาจากภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นหลกั ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 

ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 

 การดําเนินโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัของภาคเอกชน และโครงการก่อสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เช่นรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน ระบบจําหน่ายไฟฟ้า โครงการพฒันาด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น จะต้องมีการวางระบบและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

สายไฟฟา้ซึง่เป็นสว่นประกอบหนึง่สําหรับงานก่อสร้างตา่งๆ 

 ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 โดยสว่นใหญ่จะเป็นการลงทนุใน

โครงการต่อเน่ือง ซึง่มีทัง้โครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดย่อย เช่น โครงการถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วงหวัลําโพง-บางแค 

และบางซื่อ-ท่าพระ และการซอ่มแซมโครงข่ายถนนทางหลวงในเส้นทางสายหลกัและสายรอง นอกจากนี ้ยงัมีโครงการลงทุน

ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานราชการทัว่ประเทศ และถนนทางหลวง

สายต่างๆ ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2557-2558 วงเงินรวม 23,000 ล้านบาท โดยในจํานวนนีมี้เงิน

คงเหลือสําหรับใช้ลงทนุภายในปี 2558 ประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายวงเงินท่ีเหลือภายในคร่ึงแรกของปี 

2558 และเม่ือจบัสญัญาณทิศทางการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในช่วงคร่ึงปีแรกจากการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ 

พบวา่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 มีการเบกิจา่ยต่ํากวา่เปา้หมาย แต่หากพิจารณาเฉพาะยอดเบกิจ่ายงบลงทนุ

ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 พบว่ายอดเบิกจ่ายทยอยปรับตัวดีขึน้ แม้ยังตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ เน่ืองจากบาง

รายการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและการทบทวนราคาค่าก่อสร้างใหม่ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า และจากท่ี

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทนุมีกระบวนการพิจารณาหลายลําดบัขัน้ตอน จึงอาจสง่ผลให้กิจกรรมการก่อสร้างในโครงการ

ใหม่ๆท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีแรกถูกเลื่อนการเบิกจ่ายงบลงทนุไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี ภาครัฐก็มีความ

พยายามท่ีจะเร่งผลกัดนัลงทุนในโครงการใหม่ๆ ภายใต้แผนปฏิบตัิการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558 วงเงิน 
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55,878.4 ล้านบาท ดงันัน้ ศูนย์วิจยักสิกรไทย มองว่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในคร่ึงแรกของปี 2558 มีแนวโน้ม

เติบโตร้อยละ 4.0 – 6.5 (Y-o-Y) หรือมีมลูคา่ 210,100 – 215,200 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัฐานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกนัของปี 2557  

 จากภาวะอุตสาหกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นสญัญาณท่ีดีในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนัน้บริษัทจึงไม่หยุดน่ิงท่ีจะ

สร้างและพฒันาทีมขายเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการให้บริการลกูค้าในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การหาสินค้า

ใหม่ โดยมุ่งเน้นคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการสงูสดุของลกูค้า 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 ปัจจบุนั สภาพการแข่งขนัในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ียงัคงเป็นการแข่งขนัจากผู้ ให้บริการรายใหญ่จํานวน 3 รายได้แก่ 

AIS DTAC และ True Move (รวม True Move H) ต่างก็เร่งการปรับปรุงระบบส่งสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตลอดเวลา เช่น 

เพิ่มเสาโทรคมนาคมเพ่ือครอบคลุมพืน้ท่ีการให้บริการมากขึน้ ปรับทิศทางของเสาอากาศเพ่ือให้สามารถรับส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพิ่มเคร่ืองรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือรองรับปริมาณผู้ ใช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้การให้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่เป็นการ

ให้บริการผ่านโครงข่าย 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 GHZ ซึง่มีปริมาณคล่ืนความถ่ีอยู่เพียง 15 MHZ ต่อ 1 ใบอนญุาต ทําให้เกิด

ความไม่เพียงพอต่อการรองรับการใช้งานบริการสื่อสารข้อมลูไร้สายท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงทําให้มีการประมูลใบอนุญาต

ประกอบกิจการบนคล่ืนความถ่ี 1800 MHZ และ 900 MHZ  เพื่อเป็นการตอ่ยอดการใช้งานการสือ่สารไร้สายความเร็วสงู ทัง้ใน

ด้านปริมาณความถ่ี รวมไปถึงการยกระดบัประสิทธิภาพการใช้งานบริการบนเทคโนโลยี 4G ทัง้นี ้ศูนย์วิจยักสิกรไทยคาดว่า 

ภาพรวมของปี 2559 มีผู้ เข้าใช้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทัง้ท่ีผ่านโครงข่าย 3G และ 4G ขยายตวัเพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะมีผู้ เข้าใช้บริการสงูถึง 38.4 – 39.7 ล้านคน ขยายตวัในกรอบร้อยละ 11.0 – 14.7 จากปี 2558 คิดเป็น

อตัราเข้าถงึโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตราวร้อยละ 60.4 – 62.6 ของประชากรทัง้หมด 

 โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย มองวา่การเปิดให้บริการ 4G ในคลื่นความถ่ี 900 MHZ และ 1800 MHZ จะก่อให้เกิดอานิสงส์

โดยตรงต่อธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจวางโครงข่าย ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างการให้บริการข้อมูล ธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายสมาร์ทโฟน อีกทัง้ยังก่อให้เกิดอานิสงส์ทางอ้อมในอีกหลายธุรกิจ เช่นการผลิตซอฟต์แวร์ ตลาด 

Ecommerce การให้บริการศกึษาออนไลน์และการให้บริการบนัเทิงออนไลน์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

    34 
 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : ประมาณการโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 
 

 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแผนการลงทุนโครงข่ายของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะส่งผลดีต่อบริษัทในการ

ให้บริการติดตัง้เสาโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให้บริการดงักลา่ว 

 
ภาวะการแข่งขัน 
 การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้ามีมลูค่าตลาดท่ีใหญ่มากและมีสินค้าและการให้บริการท่ีหลากหลาย 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ ผลิตหลายราย โดยมีสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ เป็นสินค้าหลัก ทัง้นี ้

อตุสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศถือได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า ซึ่งในอดีตสายไฟฟ้าท่ีใช้

ภายในประเทศต้องนําเข้าจากต่างประเทศทัง้หมด แต่การนําเข้านีไ้ด้เร่ิมลดลงเมื่อมีการตัง้โรงงานผลิตสายไฟฟ้าขึน้

ภายในประเทศตัง้แต่ปี 2505 เป็นต้นมา โดยในระยะเร่ิมแรกเป็นการตัง้โรงงานขนาดเล็ก และต่อมาอุตสาหกรรมผลิต

สายไฟฟ้าได้เจริญเติบโตขึน้ จึงได้มีการขยายและตัง้โรงงานผลิตสายไฟฟ้าแรงดันสูง และสายไฟฟ้าชนิดและขนาดต่างๆ 

รวมถึงสายโทรศพัท์ โดยการร่วมทนุกบับริษัทต่างชาติ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไต้หวนั และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ปัจจบุนั ผู้ผลิตสายไฟฟา้หลกัท่ีตัง้อยูภ่ายในประเทศไทยมีจํานวน 5 ราย ซึง่ประกอบด้วย 
• บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จํากดั  

• บริษัท สายไฟฟา้บางกอกเคเบิล้ จํากดั  

• บริษัท สายไฟฟา้ไทย-ยาซากิ จํากดั  

• บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากดั (มหาชน)  

• บริษัท เอม็ซีไอ-ดราก้า จํากดั  

 

 ทัง้นี ้ผู้ผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศสามารถผลิตและจําหน่ายสินค้าท่ีมีคณุภาพทดแทนกันได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งส่งผล

ให้ภาวะอตุสาหกรรมและการตลาดในสนิค้าประเภทนีเ้ป็นสภาวะการตลาดท่ีมีการแขง่ขนัแบบสมบรูณ์  
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 สําหรับการแข่งขันในธุรกิจติดตัง้เสาโทรคมนาคมขึน้อยู่กับนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายสญัญาณของผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั ซึง่การลงทนุและพฒันาโครงข่ายสญัญาณด้านโทรคมนาคมจะได้รับผลจากนโยบายของ

ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแต่ละรายมอบหมายให้บริษัทในเครือดําเนินธุรกิจบริการติดตัง้และ

ปรับปรุงระบบเสาโทรคมนาคมได้เฉพาะผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายนัน้ แต่ปริมาณงานติดตัง้ระบบเสาโทรคมนาคมท่ี

เพิ่มขึน้รวมทัง้การส่งมอบงานท่ีรวดเร็วและตรงต่อเวลา ทําให้ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต้องว่าจ้างบริษัทภายนอก

ดําเนินงานดังกล่าวแทน ทัง้นี ้โอกาสในการได้รับงานของผู้ประกอบการในการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตัง้ระบบ

โทรคมนาคมจะขึน้กับความสมัพนัธ์ท่ีมีกับเจ้าของโครงข่าย ผู้ รับเหมาท่ีได้รับงานจากเจ้าของโครงข่าย ประสบการณ์และ

ผลงานในอดีต ความสามารถในการบริการท่ีมีทัง้คณุภาพและส่งมอบงานตรงต่อเวลา รวมทัง้ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งจะ

ได้เปรียบในการแข่งขนั นอกจากนี ้การท่ีบริษัทมีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ ทําให้บริษัทสามารถรับงานติดตัง้ระบบ

เสาโทรคมนาคมให้กบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ครบทกุราย อย่างไรก็ตาม โดยปกติ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดราคาจ้าง

งานเอง ทําให้การทํากําไรของผู้ รับเหมาขึน้อยู่กบัอํานาจการเจรจาต่อรองกบัผู้จดัหาวสัดแุละอปุกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือให้ได้รับ

ต้นทนุราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีดี ดงันัน้ ด้วยปัจจยั ทัง้ในด้านประสบการณ์ ผลงาน ฐานะการเงินและอํานาจในการต่อรองกบั

ผู้วา่จ้างท่ีคอ่นข้างต่ํา ทําให้การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงมีค่อนข้างน้อย ประกอบกบั ณ ปัจจบุนั โครงการพฒันาใน

ด้านโทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นโครงการท่ีมีจํานวนมากและต้องการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา     อนัสัน้ จึงทํา

ให้ภาพรวมของการแขง่ขนัในธรุกิจนีไ้ม่มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากนกั 

 นอกจากนัน้ เน่ืองจากวสัดุและอปุกรณ์สําหรับการติดตัง้ในระบบไฟลามท่ีจําหน่ายภายในประเทศมีจํานวนน้อยราย 

ทําให้ผู้ ให้บริการติดตัง้ระบบไฟลามซึ่งต้องใช้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีจําหน่ายภายในประเทศ ดงันัน้ การแข่งขนัใน

ธุรกิจนีจ้งึไม่รุนแรงมากนกั 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

1.การเป็นตวัแทนจดัจําหน่าย 

ด้ วยนโยบายการ ดํา เ นินธุ ร กิจของบ ริ ษัท ท่ี ใ ห้ความสําคัญในเ ร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่ งมอบ ท่ี 
ตรงต่อเวลา ดงันัน้ คณุภาพของผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือของผู้จดัสง่สินค้าจงึเป็นปัจจยัสําคญัในการพิจารณาการสัง่ซือ้
ของบริษัท โดยบริษัทได้รับเลือกเป็นตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชัน้นํา
ระดบัสากล ซึง่บริษัทได้จดัหาผลิตภณัฑ์ด้วยการสัง่ซือ้สินค้าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทไทยและบริษัท
ต่างประเทศท่ีตัง้ในประเทศไทย และการสัง่ซือ้สินค้าชนิดพิเศษโดยการนําเข้าจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดของ
แหลง่การจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัทสามารถแสดงได้เป็นดงันี:้- 

 
 



 

    36 
 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของการจัดหาผลิตภณัฑ์ในธุรกิจตัวแทนจดัจาํหน่ายของบริษัท 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ยอดซือ้สินค้าสําเร็จรูป  2555 2556 2557 2558 

 ในประเทศ  98.19 97.46 99.25 99.42 

 ตา่งประเทศ  1.81   2.54   0.75 0.58 

รวมยอดซือ้สินค้าสําเร็จรูปทัง้หมด 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 ทัง้นีปั้จจุบนั บริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายสายไฟฟ้า และอปุกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้า รวมถึง

วสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามจากผู้ผลติสนิค้าชัน้นํา ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ตรา
สินค้า 

ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เงื่อนไขที่สําคัญ 

phelps dodge* สายไฟฟา้ บริษัท เฟล้ปส ์ดอด์จ 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด์) จํากดั 

ไมมี่กําหนดระยะเวลา 
 
 

 - ไมมี่ข้อกําหนด  
 
 

     

Philips** หลอดไฟและ

อปุกรณ์สอ่งแสง

สวา่ง 

บริษัท ฟิลปิส์ 
อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั (“ฟิลปิส์”) 

1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2558 

 - กําหนดให้บริษัทจําหน่ายสนิค้า
ได้เฉพาะในพืน้ที่ท่ีฟิลปิส์กําหนด ซึง่
เป็นพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครรอบ

นอก นอกจากนัน้ บริษัทได้รับการ
ขยายพืน้ทีจํ่าหนา่ยสนิค้าในภาค

กลางตอนบนเพ่ิมขึน้ 8 จงัหวดัตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป 
 - บริษัทไม่สามารถนาํสนิค้าอืน่มา
จําหนา่ยแขง่กบัสนิค้าของฟิลิปส ์

3M*** วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบ

ปอ้งกนัไฟลาม 

บริษัท 3M ประเทศไทย 
จํากดั 

1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2559 

 - ไมมี่ข้อกําหนด  

     

Bticino อปุกรณ์ควบคมุ

ระบบไฟฟ้า 
บริษัท บทีิชีโน (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2559 และสามารถตอ่อายไุด้ 
1 ปีอยา่งตอ่เน่ือง โดย
อตัโนมติั เว้นแตไ่ด้มีการแจ้ง
ลว่งหน้า 3 เดือน 
 
 

- กําหนดให้บริษัทจําหน่ายสนิค้าได้
เฉพาะภายในประเทศไทย 

 - บริษัทไม่สามารถนาํสนิค้าอืน่มา
จําหนา่ยแขง่กบัสนิค้าบทีิชิโน 
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ผลิตภณัฑ์ตรา
สินค้า 

ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เงื่อนไขที่สําคัญ 

Ttm หม้อแปลงไฟฟา้ บริษัท ไทยทราโฟแมนู
แฟค เจอร่ิง จํากดั 

3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และสามารถตอ่อายไุด้ 
3 ปี 
 

 - ไมมี่ข้อกําหนด 

TGG ท่อโพลเีอทิลนี บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป 
จํากดั 

ไม่มีกําหนดระยะเวลา  - ไมมี่ข้อกําหนด 

Arrow ท่อเหลก็ร้อย

สายไฟฟา้และ

อปุกรณ์ข้อตอ่ 

บริษัท เจ. เอส. ว ี
ฮาร์ดแวร์ จํากดั (ปัจจบุนั 
เปลีย่นช่ือเป็น บมจ. แอร์
โรว์ ซินดเิคท) 

1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 1 เมษายน 
2555 และสามารถตอ่อายไุด้
ตามท่ีได้ตกลงกนัภายหลงั 
 
 

 - ไมมี่ข้อกําหนด 

CLIPSAL ท่อและอปุกรณ์ข้อ

ตอ่พีวีซีสขีาว 
บริษัท ย-ูการผลติ จํากดั 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2559 
 - ไมมี่ข้อกําหนด 

KILLARK อปุกรณ์ไฟฟ้า

สาํหรับพืน้ท่ีอนัตราย 

Killark Electric 
Manufacturing 

Company 

ไมมี่กําหนดระยะเวลาเว้นแต่

ได้มีการแจ้งลว่งหน้า 1 เดือน 

 - กําหนดให้บริษัทจําหน่ายสนิค้า
ได้เฉพาะภายในประเทศไทย 

Chalmit อปุกรณ์ไฟฟา้

สาํหรับพืน้ท่ีอนัตราย 
Hubbell Ltd.  ไมมี่กําหนดระยะเวลาเว้นแต่

ได้มีการแจ้งลว่งหน้า 
 - กําหนดให้บริษัทจําหน่ายสนิค้า
ได้เฉพาะภายในประเทศไทย 

หมายเหต ุ: รายละเอียดโดยสรุปของผูผ้ลิตภณัฑ์ตราสินคา้หลกัมีดงันี ้

* phelps dodge ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัท เฟลป้ส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จํากดั ทัง้นี ้Phelps Dodge International Corporation 

ผลิตและจําหน่ายสายไฟฟ้าและเคเบ้ิลเป็นหลกัซ่ึงใช้อย่างกว้างขวางในธุรกิจไฟฟ้า โทรคมนาคม อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โดยมีโรงงานใน

ประเทศไทย 

** Philips เป็นหน่ึงในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ซ่ึงมีโรงงานและสํานกังานขายกว่า 60 ประเทศทัว่โลก และมีสํานกังาน ใหญ่ตัง้อยู่

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบนั บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินกิจการดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกั เ พื่ อ ส น อ ง ค ว า ม

ตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศไดแ้ก่กลุ่มธุรกิจเพือ่การแพทย์และการดแูลสขุภาพ (Healthcare) กลุ่มธุรกิจ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์แสงส ว่า ง 

(Lighting) และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer LIfestyle) ซ่ึงบริษัทไดเ้ป็นหน่ึงในตวัแทน จําหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โคมไฟฟ้าแสง

สว่างภายในประเทศภายใตต้ราสินคา้ Philips  

*** 3M เป็นบริษัททีจ่ดัตัง้ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสํานกังานและโรงงานตัง้อยู่กว่า 65 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงดําเนินการผลิตและ จํ า ห น่ า ย

สินคา้กว่า 55,000 ชนิด โดยบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากดั มีผลิตภณัฑ์จําหน่ายกว่า 5,000 ชนิดรวมถึงวสัดแุละอปุกรณ์ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ร ะบบ

ปอ้งกนัไฟลามและผลิตภณัฑ์ไฟฟา้อืน่ๆ ของตราสินคา้ 3M 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษัทได้จําหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้าซึ่งไม่ได้รับหนงัสือแต่งตัง้อย่างเป็น
ทางการจากคู่ค้ารายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวข้างต้น เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจตวัแทนจดัจําหน่ายสินค้าดงักล่าวโดยปกติไม่
จําเป็นต้องมีสญัญาผกูมดัระหว่างคู่ค้า เว้นแต่คู่ค้าบางรายท่ีต้องการเง่ือนไขพิเศษในการค้า เช่น การกําหนดพืน้ท่ีการค้า หรือ
ข้อกําหนดห้ามนําสินค้าคูแ่ข่งมาจําหนา่ย เป็นต้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค้าท่ีได้ตกลงกบัคู่ค้าทกุราย ส่งผล
ให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอ่สญัญาการเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ยมาอยา่งตอ่เน่ือง 

2.การใหบ้ริการติดตัง้ 

เน่ืองด้วยงานออกแบบและติดตัง้ระบบป้องกันไฟลามและระบบโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ด้าน

วิศวกรรม และความชํานาญเฉพาะด้าน บริษัทจงึได้มีการจดัหาทีมงานวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์กว่า 10 ปี
สําหรับงานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม และมีประสบการณ์เกือบ 20 ปีสําหรับงานออกแบบและติดตัง้งานระบบไฟ
ลาม ซึง่ขัน้ตอนการให้บริการติดตัง้มีดงันี ้

 ธุรกิจให้บริการติดตัง้เสาโทรคมนาคม 

ขัน้ตอนการดําเนินงานติดตัง้เสาโทรคมนาคมเร่ิมตัง้แต่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือจาก

ผู้ รับเหมาท่ีรับงานจากเจ้าของโครงขา่ย ซึง่ลกัษณะและคณุสมบติัของเสาโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแต่ละ
รายจะมีความแตกต่างกนั และขึน้อยู่กับสภาพภมิูศาสตร์ของสถานท่ีตัง้เป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกนั โดยทีมงานวิศวกรของ
บริษัทจะดําเนินการศกึษาความต้องการของลกูค้า สํารวจพืน้ท่ีโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการ
ในพืน้ท่ี (Network Feasibility) หลงัจากนัน้ บริษัทจะดําเนินการออกแบบระบบ และให้คําแนะนําเก่ียวกับขัน้ตอนการ
ดําเนินการ รวมถึงให้บริการจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพโครงการ เช่น เสาเข็ม คอนกรีต โครงเสาเหล็ก และ
อปุกรณ์ส่ือสาร เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้บริษัทจะ
ดําเนินการวา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ ดําเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีก่อสร้าง วางเสาเข็ม ประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตัง้อปุกรณ์
สื่อสาร เป็นต้น โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะทําหน้าท่ีควบคมุงานการก่อสร้างหน้างานรวมทัง้การเช่ือมต่อสญัญาณ และ
ทดสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเฉลี่ยต่อพืน้ท่ีก่อสร้างประมาณ 45 – 60 วนั นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ให้บริการหลงัการขายโดย
การรับประกนัคณุภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นการสร้างความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่ของลกูค้าในเร่ืองคณุภาพ
งาน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้บริการจากบริษัทอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเสื่อมสภาพของโครงเหล็กตามอายุการใช้งาน 
บริษัทจงึมีโอกาสทางธรุกิจติดตัง้เสาโทรคมนาคมท่ีเพิ่มขึน้และ/หรือทดแทนเสาโทรคมนาคมเดิมให้มีขนาดใหญ่กวา่เดิม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการสัง่ซือ้โครงเหล็กและอปุกรณ์ล่วงหน้า เน่ืองจากลกัษณะของแต่ละโครงการมีการ
กําหนดลักษณะและข้อกําหนดและ/หรือคุณสมบตัิของสินค้าท่ีแตกต่างกันไป ดังนัน้ บริษัทจะสั่งซือ้สินค้าเม่ือเร่ิมดําเนิน
โครงการโดยอ้างอิงราคาท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กับบริษัทคู่ค้าก่อนการเข้าประมลูงานในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจดัการด้านการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า 
ออฟ ซสิเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั (URS)  
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 ธรุกิจให้บริการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 
สําหรับขัน้ตอนการดําเนินงานติดตัง้ระบบป้องกันไฟลาม บริษัทจะดําเนินการเข้าสํารวจพืน้ท่ีท่ีลูกค้าต้องการติดตัง้ระบบ
ป้องกันไฟลาม พร้อมทัง้ประเมินประเภทของวสัดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ และ
ภายหลงัจากบริษัทได้รับความเห็นชอบจากลกูค้าแล้ว บริษัทจะดําเนินการติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม โดยว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง
เป็นผู้ ดําเนินการ และมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคมุดแูลทัง้ในเร่ืองคณุภาพในการใช้งานของระบบปอ้งกนัไฟลามท่ีติดตัง้ 
และการสง่มอบงานตรงตามกําหนดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกแบบและติดตัง้จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสวยงาม
ของพืน้ท่ีของอาคาร เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยระยะเวลาที่ใช้ในการติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลามมีระยะเวลา
ท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีการติดตัง้และระยะเวลางานก่อสร้างอาคารท่ีบริษัทให้บริการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 

 

3.นโยบายวตัถดิุบและสินคา้คงคลงั 

บริษัทมีนโยบายจดัเก็บสินค้าคงคลงัสําหรับจําหน่ายประมาณ 30 - 45 วนั ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวได้คํานงึถึงความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของราคาสนิค้าทัง้ในด้านราคาลดลงและ/หรือราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาสายไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาทองแดง ต้นทุนในการจัดเก็บ ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ปริมาณและระยะเวลาการส่งสินค้าของผู้ จําหน่าย ระยะเวลาในการจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าตามกําหนดเวลา รวมทัง้ความ
ต้องการเพิ่มขึน้หรือลดลดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้ในการบริหารสินค้าคงคลงั บริษัทได้มีการ
จดัสร้างคลงัสนิค้า 3 แห่ง โดย คลงัสินค้าท่ี 1 ตัง้อยู่ในอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ คลงัสินค้าท่ี 2 ตัง้อยู่ในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร และคลงัสินค้าท่ี 3 ตัง้อยู่ในอําเภอเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ การท่ีบริษัทสามารถสํารองสินค้าในคลงัสินค้า
ของบริษัทเอง ทําให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในทันที และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง สําหรับนโยบาย
จัดเก็บโครงเหล็กและอุปกรณ์ของโครงการโทรคมนาคม บริษัทไม่มีนโยบายจดัเก็บสินค้าดังกล่าว เน่ืองจากลักษณะและ
ข้อกําหนดท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะโครงการ ดงันัน้บริษัทจะสัง่ซือ้สินค้าเม่ือเร่ิมดําเนินโครงการแทน   

 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
- ไม่มี-  

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ในการทําธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านตวัแทนจําหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้บริษัทย่อยของ
บริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะท่ีธุรกิจการให้บริการติดตัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภยัอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการตกัเตือนหรือเสียคา่ปรับในเร่ืองดงักลา่ว 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่สามารถแสดงรายละเอียด

ได้ดงันี ้ 

 

รายการ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

31ธ.ค.57 31ธ.ค.58 

1. ท่ีดิน  ประกอบด้วย 161.32 171.63 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง 

    - โฉนดท่ีดินเลขท่ี 93838 เนือ้ท่ี 12-0-49 ไร่         

      ตัง้อยูท่ี่อําเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ         

    - โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14343 เนือ้ท่ี 25 ตารางวา         

      ตัง้อยูท่ี่อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบรีุ         

    - โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14481  เน่ือท่ี 25 ตารางวา         

      ตัง้อยูท่ี่อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบรีุ         

    - โฉนดเลขท่ี 2404 เน่ือท่ี 13-2-74 ไร่         

      ตัง้อยูท่ี่อําเภอปากเกร็ด(ตลาดขวญั)          

      จงัหวดันนทบรีุ(ได้มาเม่ือวนัท่ี 4 ก.พ.2556)         

 - โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16288 เนือ้ท่ี 1 งาน 4 ตารางวา          
   ตัง้อยู ่ตําบลลาดพร้าว อําเภอลาดพร้าว จ.
กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16289 เนือ้ท่ี 1 งาน 4 ตารางวา          
   ตัง้อยู ่ตําบลลาดพร้าว อําเภอลาดพร้าว จ.
กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 16290 เนือ้ท่ี - งาน 60 ตารางวา          
   ตัง้อยู ่ตําบลลาดพร้าว อําเภอลาดพร้าว จ.
กรุงเทพมหานคร         

 

 



 

    41 
 

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 
31ธ.ค.57 31ธ.ค.58 

2. อาคาร  ประกอบด้วย 33.17 197.69 
บริษัทและบริษัท

ยอ่ยเป็น ติดภาระจํานอง 
- อาคารสํานกังาน 2 ชัน้และอาคารโกดงัชัน้เดียว     เจ้าของ   
  พืน้ท่ีใช้สอบรวมประมาณ 4,500 ตารางเมตร         
  ตัง้อยู่ท่ีอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ         
- ทาวน์เฮ้าวส์ 3 ชัน้ จํานวน 2 หลงั          
  ตัง้อยู่ท่ีอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ         
 - อาคารสํานกังานแหง่ใหม่ 329 หมู่ 3          
   ต.บ้านใหม่ อ.ปากากร็ด จ.นนทบรีุ 11120  -ปี 2558         

3. เคร่ืองตกแตง่อาคาร 3.96 8.92 
บริษัทและบริษัท

ยอ่ยเป็น ไม่มี 
  เจ้าของ   

4. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1.02 6.12 
บริษัทและบริษัท

ยอ่ยเป็น ไม่มี 
  เจ้าของ   

5. อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังาน 7.42 24.11 
บริษัทและบริษัท

ยอ่ยเป็น ไม่มี 
  เจ้าของ   

6. ยานพาหนะ 30.69 38.78 
บริษัทเป็น

เจ้าของ/ผู้ เช่า 
ภายใต้สญัญาเชา่

ซือ้และ 

  
ซือ้/ผู้ เช่าทาง
การเงิน 

สญัญาเช่าทาง

การเงิน 
7. อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสญัญา 24.31 20.81 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 
8. สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ - - - - 
9. ทรัพย์สนิระหวา่งการโอนเป็นสนิทรัพย์ 85.66 - บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง 
รวม 347.55 468.06     

 

หมายเหต:ุ 1.  ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทได้จํานองท่ีดิน และอาคาร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ภายใต้วงเงินจํานองรวม

ประมาณ 198 ล้านบาท และ 198 ล้านบาท ตามลําดบั ไว้กบัสถาบนัการเงิน 
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 2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จํานวนหนึง่ซึ่งได้ตดัค่าเสื่อม

ราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวน

เงินประมาณ 9 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลําดบั 

 3. สินทรัพย์บางส่วนเป็นสินทรัพย์ ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้ท่ีบริษัทเป็นผู้ เช่าทางการเงิน

และผู้ เชา่ซือ้ โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวน

เงินประมาณ 27 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลําดบั 

4. อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสญัญา คือ อุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานตามโครงการ Smart 

Way ของสถาบนัวิศวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค ซึง่ได้ร่วมกนักําหนดนโยบายเก่ียวกบัมาตรการประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายให้บริษัท

เป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้โคมไฟท่ีมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และบํารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่ง

บริษัทจะได้รับผลตอบแทนสําหรับพลงังานไฟฟา้ท่ีประหยดัได้ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึ่ง

สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี ้:- 

 

รายการ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
   (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

31ธ.ค.57  31ธ.ค.58 

1.โฉนดท่ีดิน 63680 เนือ้ท่ี 1 งาน 0.1 ตารางวา   3.02 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  - 

   ตัง้อยู ่อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร         

          

 

รายละเอียดของสัญญาที่สาํคญั 
1) สัญญาเช่าคลังสินค้า 

ก) สัญญาเช่าคลังสินค้าที่รามคาํแหง 

คู่สญัญา  : บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จํากดั (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซึ่งไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บริษัท 

  : บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
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 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 

 ทรัพย์สนิท่ีเช่า : ทรัพย์สนิท่ีเช่า ได้แก่ 

   1) อาคาร 2 ชัน้ เลขท่ี 142 รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 และอาคารโรงงาน/โกดงั และเรือนพกัคนงาน เนือ้ท่ีประมาณ 742 ตาราง

วา  

   2) ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้ พร้อมโทรศพัท์ 1 เคร่ือง กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคาร 

 อตัราคา่เช่า  : อตัราคา่เช่า แบง่เป็น 

   1) อาคาร 2 ชัน้ อาคารโรงงาน/โกดัง และเรือนพักคนงาน ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 

130,000 บาท  

   2) ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมโทรศพัท์กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคารในอตัราค่าเช่าเดือน

ละ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 
 

 ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 

 เงื่อนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงชําระเงินลว่งหน้าเป็นค่าประกนัความเสียหายต่างๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่า เป็น

จํานวนเงิน 420,000 บาท โดยผู้ เช่าจะได้เงินดงักลา่วคืนเม่ือครบอายกุารเช่า 

ผู้ เช่าตกลงทําประกนัอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั และภยัพิบตัิทางธรรมชาติ รวมทัง้ประกนั

ทรัพย์สินให้กบัสถานท่ีเช่า เป็นมลูค่าไม่น้อยกว่า 11,000,000 บาท โดยให้ผู้ ให้เช่าเป็น

ผู้ รับผลประโยชน์ 
 

ก่อนสญัญาเช่านีจ้ะครบกําหนด หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าต่อ ให้ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้เช่า

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนสญัญาเช่านีจ้ะครบกําหนด โดยผู้ ให้เช่ามีสิทธิ

ปรับค่าเช่าตามสภาพตลาดได้ 

 
ข) สัญญาเช่าที่เกบ็สินค้าที่อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 คูส่ญัญา  : นางพิมลพร เดชกําแหง (ในฐานะ “ผู้ให้เชา่”) ซึง่ไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัท 

  : บริษัท คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 

 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 ทรัพย์สนิท่ีเช่า : ท่ีดินวา่งเปลา่ โฉนดเลขท่ี 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เนือ้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางวา เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บสนิค้า  

 อตัราคา่เช่า  : 35,000 บาทตอ่เดือน  
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 ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 

 เงื่อนไขของสญัญา : ผู้ ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ เช่าต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นับแต่สัญญาเช่าฉบับนี ้

สิน้สดุลง  

 

นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
 ปัจจุบนั บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากัด ในอัตรา

ประมาณร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษัทย่อย  

 ซึ่งประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการเป็นหลกั และเป็นตัวแทนในการประสานงานซือ้ขายสินค้าต่างๆ 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 บริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย)จํากดั ในอตัราร้อยละ 70 ของ

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้เสาสญัญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ให้บริการบํารุงรักษาเครือขา่ยระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey 

 อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องพิจารณาลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

เพิ่มเติม บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจท่ีเกือ้หนุน และเอือ้ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทน

และผลประโยชน์อ่ืนท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสําคญัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

โดยบริษัทจะพิจารณาสดัสว่นการลงทนุตามความเหมาะสมและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทนุ เพ่ือประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไป

เป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนัน้ๆ รวมทัง้มีสิทธิในการออกเสียงในท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 

ข้อพพิาททากฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบ

ตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
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ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธิภาพ โดยแบง่ความเสีย่งออกเป็น 3 ด้านคือ 
1. ความเสีย่งด้านธรุกิจบริษัท 
2. ความเสีย่งด้านการเงิน 
3. ความเสีย่งด้านอื่นๆ 

 

1. ความเส่ียงด้านธุรกิจของบริษัท 
ธุรกิจหลกัของบริษัทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซือ้มาและจําหน่ายไปหรือการเป็นตัวแทนจําหน่าย และ

ธุรกิจการให้บริการ ออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้เสาโทรคมนาคม ระบบปอ้งกนัไฟลามและอ่ืนๆ ดงันัน้ ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจะแบง่การวิเคราะห์ออกเป็นความเสี่ยงใน 2 ธรุกิจข้างต้น ดงันี ้

 

1.1 ธุรกจิซือ้มาและจาํหน่ายไป 
 

 1.1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองแดง  
รายได้จากการจําหน่ายสายไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย 67 ร้อยละ 56 และร้อยละ 46 ของรายได้รวมของ

บริษัทในปี 2556 - 2558 โดยสายไฟฟ้ามีต้นทุนหลกั คือ ทองแดง ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ราคาซือ้และจําหนา่ยสายไฟฟา้ของบริษัท และจะมีผลกระทบตอ่เน่ืองไปถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้หรือบริหารสินค้าคงคลงัให้มีปริมาณท่ี

เหมาะสม ทัง้นี  ้เน่ืองจากทองแดงเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค (Commodity) ซึ่งราคาสินค้าประเภทนีจ้ะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก โดยราคาทองแดงในตลาดโลกนบัตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 สามารถแสดง
ในแผนภาพได้ดงันี ้:- 

 
 

 

 

 

 
          ท่ีมา : Website www.infimine.com 
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จากแผนภาพข้างต้นจะพบว่า ราคาทองแดงในช่วงต้นปี 2554 ยงัคงผนัผวน ซึ่งราคาทองแดงมีราคาสงูสดุประมาณ 

4,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ ต่อมาราคาทองแดงได้เร่ิมลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2554 และมีความผนัผวนเล็กน้อยเป็น

ระยะๆ ในระหวา่งปี 2555-2557 แต่ราคาทองแดงยงัคงลดลงอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถงึปี 2558 ซึง่ราคาทองแดงมีราคาต่ําสดุอยู่ท่ี

ประมาณ 2,400 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปอนด์ และยงัคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ หากราคาทองแดงยงัคงมีความผนั

ผวน บริษัทจะต้องปรับกลยุทธ์การบริหารราคาจําหน่ายสินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกบัต้นทุนสินค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม

ราคาทองแดง ซึ่งหากมีการบริหารจดัการท่ีดี ความผนัผวนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการ

เงินของบริษัท   มากนกั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาทองแดงเป็นประจํา เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของราคาในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลงัของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตาม

ความเหมาะสม เน่ืองจากโดยทัว่ไป เม่ือราคาทองแดงมีความผนัผวน จะใช้ระยะเวลาหนึง่ประมาณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) 

ก่อนท่ีจะสง่ผลกระทบต่อราคาจําหนา่ยและต้นทนุของสายไฟฟา้ ทัง้นี ้แนวทางดําเนินการในการบริหารความเส่ียงนีข้องบริษัท 

ได้แก่ การพิจารณาทบทวนปริมาณสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด การลดเวลาการจัดส่งสินค้า การกําหนดให้มีการส่งสินค้า

โดยตรงไปยงัลกูค้าสําหรับกรณีท่ีเป็นสินค้าท่ีใช้ในงานโครงการ (Matching Order) ประกอบกบัธรุกิจการจําหน่ายสินค้าของ

บริษัทเป็นลกัษณะการซือ้มาจําหน่ายไป ซึง่การกําหนดราคาจะใช้วิธีบวกกําไรสว่นเพิ่ม (Cost Plus) ซึง่หากราคาต้นทนุสินค้า

มีการเปล่ียนแปลงขึน้ลง บริษัทก็สามารถปรับกําไรส่วนท่ีบวกเพิ่มในราคาจําหน่ายให้มีความเหมาะสม เพ่ือยังคงให้บริษัท

สามารถจําหน่ายสินค้าหรือระบายสินค้าคงคลงัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน้  โดยบริษัทยงัคงสามารถทํากําไรได้ 

ดงันัน้ แม้วา่ราคาทองแดงเป็นสิง่ท่ีบริษัทไม่สามารถควบคมุได้ แตม่าตรการบริหารสนิค้าคงคลงัและการกําหนดกลยทุธ์การตัง้

ราคาของบริษัทจะเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาทองแดงได้ในระดบัหนึ่ง ด้วยเหตุ

นี ้บริษัทจงึมีนโยบายจดัเก็บสินค้าคงคลงัเป็นประมาณ 30 – 45 วนั โดยบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 30-45 วนั  ซึง่เป็น

ระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกบันโยบายท่ีกําหนด 

 

1.1.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ผลติสนิค้ารายใหญ่  
ในปี 2556-2558  บริษัทได้จดัหาผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าประมาณร้อยละ 67,58 และ 58 ตามลําดบั ของมลูค่าการซือ้

สนิค้าสําเร็จรูป จากบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จํากดั (“เฟล้ปส์ ดอด์จ”) จากการท่ี เฟล้ปส์ ดอด์จ ไม่

มีนโยบายท่ีจะทําสญัญาระยะยาวกบัตวัแทนจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์รายใด จงึทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้ผลิตราย

ดงักลา่ว หากผู้ผลิตรายดงักล่าวดําเนินการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง และ/หรือ เลิกจําหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท และ/

หรือ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทได้ทันตามความต้องการใช้ของบริษัท และ/หรือ ปรับขึน้ราคาสินค้าโดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้า และบริษัทไม่สามารถจดัหาแหล่งอื่นได้ทนัตามแผนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ จากปัจจยัดงักล่าว อาจส่งผล
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กระทบต่อยอดจําหน่ายและความน่าเช่ือถือของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมี

นยัสําคญัได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวไม่มากนกั เน่ืองจากผู้ผลิตสินค้าราย

ดงักล่าวไม่มีนโยบายจําหน่ายสินค้าโดยตรงด้วยตนเอง ประกอบกบัตลอดเวลาท่ีผ่านมา บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลิต

ดงักลา่ว โดยมีการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานตัง้แต่ปี 2542 รวมถึงมีประวติัการสัง่ซือ้และชําระค่า

สนิค้าท่ีดีมาโดยตลอด ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตดงักลา่วในการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์สายไฟฟา้มาโดยตลอด อีกทัง้ 

บริษัทยงัเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ท่ีสดุของเฟล้ปส์ ดอด์จ นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมีผู้ผลิตสายไฟฟ้า

ภายในประเทศและผู้ นําเข้าสายไฟฟ้ารายอ่ืนจากต่างประเทศท่ีสามารถผลิตสินค้าทดแทนได้ และประสงค์ท่ีจะให้บริษัทเป็น

ตวัแทนจําหนา่ยหลกั ดงันัน้ บริษัทจงึเช่ือวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนีไ้ม่มากนกั 

 

1.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่ 

เน่ืองด้วยธุรกิจซือ้มาและจําหน่ายไปหรือการเป็นตวัแทนจําหน่าย เป็นธุรกิจท่ีไม่ต้องใช้ความเช่ียวชาญทางเทคนิค

หรือไม่มีความซบัซ้อนมากนกั จึงทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยากนกั จากปัจจยัดงักล่าวจึงทําให้ใน

อนาคต บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่และอาจมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้  

อย่างไรก็ดี การดําเนินธุรกิจดงักลา่วยงัต้องอาศยัประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน เช่น การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลิต

สนิค้า การมีสนิค้าท่ีหลากหลายทัง้ประเภทและปริมาณเพ่ือก่อให้เกิดความยืดหยุน่และสามารถรองรับความต้องการของลกูค้า

ได้อย่างทนัทว่งที มีความรวดเร็วในการจดัส่งสินค้า การสร้างกลยทุธ์การตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้าให้มีจํานวนมากพอ รวมทัง้

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงในการสํารองสินค้าเพ่ือจําหน่าย ด้วยปัจจยัดงักล่าวจึงอาจส่งผลให้คู่แข่งขนัรายใหม่เข้ามาใน

ธุรกิจนีไ้ด้ไม่ง่ายนัก ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินค้าหลากหลาย

ประเภทครอบคลมุสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าทัง้หมดและยงัมีบริการติดตัง้สําหรับสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้าบาง

ชนิด สง่ผลให้บริษัทเป็นบริษัทท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มีสินค้าเพ่ือจําหน่าย

ท่ีเก่ียวข้องกบัสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ท่ีหลากหลายและครบถ้วนในทกุหมวดหมู่ ทําให้ลกูค้ามีความสะดวกและง่ายในการ

สัง่ซือ้และรับมอบสินค้า โดยบริษัทมีการจดัเก็บสินค้าไว้ในคลงัสินค้า จํานวน 3 คลงัสินค้า ทัง้นี ้ด้วยขนาดของพืน้ท่ีคลงัสินค้า

ท่ีใหญ่และทําเลท่ีตัง้ของคลงัสินค้าแต่ละแห่งอยู่ใกล้กบัท่ีตัง้ของลกูค้าและการคมนาคมสะดวก ทําให้บริษัทสามารถจดัเก็บ

สนิค้าได้เพียงพอและสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึในเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนัน้ผู้ประกอบการรายอื่นท่ีทํา

ธุรกิจซือ้มาและจําหนา่ยไปเหมือนบริษัทสว่นใหญ่มีขนาดของเงินทนุและปริมาณจําหน่ายท่ีน้อยกวา่บริษัทคอ่นข้างมาก บริษัท
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จึงมีข้อได้เปรียบในด้านปริมาณและประเภทสินค้าท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีกลา่วข้างต้นจะช่วยสร้างความเช่ือถือในเร่ืองคณุภาพ

และบริการของบริษัทตอ่ลกูค้าอีกทางหนึ่ง 

 

1.2 ธุรกจิการให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาตดิตัง้เสาโทรคมนาคม 
 

1.2.1 ความเส่ียงจากความไม่สมํ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะ

โครงการ 

ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมของบริษัทเป็นการให้บริการท่ีมีลักษณะเป็นงาน

โครงการระยะสัน้ โดยไม่มีการทําสญัญาว่าจ้างทํางานเป็นระยะยาวต่อเน่ือง ดังนัน้ บริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการ

ออกแบบและติดตัง้ท่ีไม่มีความสม่ําเสมอหรือไม่มีความตอ่เน่ืองได้ในอนาคต  

บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระจากเจ้าของ

โครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรือผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทุกๆ ราย  รวมทัง้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีประสบการณ์กบัการ

ทํางานกับทัง้ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและผู้ รับเหมาหลักของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จึงทําให้บริษัทได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทกุราย และเป็นผลให้บริษัทได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทกุรายอย่าง

สม่ําเสมอและต่อเน่ือง นอกจากนัน้ บริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายวสัดุและอุปกรณ์

เก่ียวกบัระบบงานไฟฟา้ เชน่ สายไฟฟา้ประเภทตา่งๆ อปุกรณ์สอ่งแสงสวา่ง วสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลาม เป็นต้น ซึง่จะช่วย

ทําให้บริษัทมีรายได้ท่ีสม่ําเสมอจากการจําหนา่ยสินค้าดงักลา่ว และลดผลกระทบของความเส่ียงในด้านความไม่สม่ําเสมอของ

รายได้ในส่วนของงานการบริการออกแบบ จดัหาและติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตได้ในระดบัหนึง่ 

 

1.2.2 ความเส่ียงจากการดาํเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดตามสัญญา 

ในการดําเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามและระบบงานโทรคมนาคม 

เป็นการให้บริการในลกัษณะโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานตัง้แต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี และบางกรณีมีการกําหนด

คา่เสียหายจากความลา่ช้าของงาน ดงันัน้ หากการดําเนินโครงการมีความลา่ช้าจากกําหนดการ อาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทนุใน

การดําเนินโครงการสงูขึน้ รวมทัง้มีความเสี่ยงท่ีอาจจะถกูเรียกค่าเสียหายจากความลา่ช้าของการสง่มอบงานได้ 

ดังนัน้ เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการ

ดําเนินงานลว่งหน้าโดยจะประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น ผู้จดัหาวตัถดุิบ (Supplier) ผู้ รับเหมาช่วง วิศวกรคมุงานของ

เจ้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการส่ง

มอบสินค้า หรือการก่อสร้างติดตัง้งานระบบอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการจดัสรรทีมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้สามารถดแูลและตรวจสอบความคืบหน้าตลอดจนคณุภาพของงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการดําเนินการดงักล่าว
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จะช่วยให้บริษัทรับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ทนัท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรือสินค้าได้ตรงตาม

คณุภาพท่ีลกูค้าต้องการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้าจนทําให้ต้องถกูเรียกร้อง

คา่เสียหายจากผู้วา่จ้างแตอ่ย่างใด 

 

1.2.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาวศิวกร 

บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งในการรับงานและการ

ดําเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นท่ีต้องพึ่งพาบคุลากรท่ีมีประสบการณ์

และความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานวิศวกรซึ่งเป็นผู้ ทําหน้าท่ีตัง้แต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริหาร

โครงการจนเสร็จสิน้ ซึง่มีผลตอ่การบริหารงานต้นทนุโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ และความครบถ้วนตามความต้องการ

ของลูกค้า  ดังนัน้ หากบริษัทสูญเสียทีมวิศวกรเหล่านีไ้ปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหาร

จดัการงานโครงการได้ 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของบคุลากรซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธรุกิจดงักลา่ว บริษัทจงึมีนโยบายในการ

ปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว ด้วยการกําหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และจดัให้มีสวสัดิการและมาตรการจงู

ใจพนกังานให้มีความผูกพนักับองค์กรในระยะยาว นอกจากนัน้ บริษัทได้จดัการอบรมสมัมนาแก่พนกังานและบคุลากรอย่าง

สม่ําเสมอ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) พฒันาความรู้ความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจดัการให้เหมาะสมกบัสายงาน 

และ (2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท รวมถึงมีการกระจายอํานาจการบริหารงานเพ่ือลดการพึง่พิงบคุลากร

เป็นรายบคุคล ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจงึมีวิศวกรหลกัท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์และยงัคงทํางานร่วมกบับริษัทเป็นเวลา

มากกว่า 10 ปีสําหรับงานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มีวิศวกรหลกัลาออก

เพียง 1 ทา่นเท่านัน้ จากวิศวกรทัง้หมดของบริษัทจํานวน 36 คน 

 

2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 2.1 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็เงนิจากลกูหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นจํานวน 1,018 ล้านบาท 1,321 ล้านบาท และ 

1,325 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นประมาณร้อยละ 49  ร้อยละ 51 และร้อยละ 39 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยแบง่เป็น

ลกูหนีก้ารค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญจํานวน 891 ล้านบาท 961 ล้านบาท และ 1,029 ล้านบาท ในปี 2556 ถึง 2558 

ตามลําดับ และเป็นลูกหนีอ่ื้นจํานวน 246 ล้านบาท 423 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับในช่วงระยะเวลา

เดียวกนั โดยหากพิจารณาจากลกูหนีก้ารค้าจะพบว่า เป็นลกูหนีก้ารค้าจากธุรกิจตวัแทนจําหน่ายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึง่เป็น

ลกัษณะโดยปกติของธุรกิจซือ้และจําหน่ายสินค้าหรือตวัแทนจําหน่าย สําหรับการให้เครดิตแก่ลกูค้า ซึ่งหากมูลค่าของการ

จําหน่ายหรือรายได้จากการขายเติบโตมากขึน้ก็จะส่งผลให้มลูค่าของลกูหนีก้ารค้าเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี ้ด้วยจํานวน
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ลกูค้าภาคเอกชนซึ่งเป็นลูกค้าหลกัของบริษัท ณ ปัจจุบนัท่ีมีจํานวนมากถึงประมาณ 3,200 ราย และกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

บริษัทจงึมีความเสี่ยง หากลกูหนีก้ารค้าของบริษัท ชําระค่าสินค้าลา่ช้าและไม่ตรงตามกําหนดของเครดิตเทอม หรือ กลายเป็น

หนีส้ญู ซึง่อาจสง่ผลต่อสภาพคลอ่ง และสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองมายงัผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทได้ 

ดงันัน้ การควบคมุคณุภาพของลกูหนีก้ารค้าอย่างสม่ําเสมอ  การติดตามการชําระหนี ้และการเร่งรัดเก็บหนี ้จึงเป็น

ปัจจยัสําคญัในการดําเนินงานของบริษัท  บริษัทจงึมีนโยบายการจําหนา่ยสินค้าและการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลกูค้าแต่ละราย

ท่ีรัดกุม โดยบริษัทพิจารณาลําดบัชัน้การให้สินเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลกูค้าย้อนหลงัและ

วิเคราะห์ทัง้ด้านการเงิน ความมั่นคง และการเติบโตด้านธุรกิจของลูกค้า และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเช่ืออย่าง

สม่ําเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉลี่ยบริษัทได้ให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้าแก่ลกูค้าประมาณ 30 - 90 วนั ซึง่ครอบคลมุระยะเวลาการเก็บ

หนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 116 วนั 101 วนั และ 112 วนั ในปี 2556-2558  ตามลําดบั อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบายติดตามคุณภาพของ

ลกูหนีก้ารค้าอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการประชมุของคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเป็นประจํา นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีนโยบาย

ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 50 และร้อยละ 100 เม่ือลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 6 และ 12 เดือน ตามลําดบั ซึง่บริษัทได้

ตัง้สํารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรวมเป็นจํานวน 99 ล้านบาท จํานวน 64 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556-2558 

ตามลําดบั ส่งผลให้คงเหลือเป็นลกูหนีก้ารค้าสุทธิจํานวนประมาณ 772 ล้านบาท 897 ล้านบาท และ 963 ล้านบาท ในช่วง

ระยะเวลาเดียวกนั ตามลําดบั ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาการติดตามการชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวนประมาณ 963 ล้านบาท 

ณ สิน้งวด ปี 2558 จนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2559 จะพบวา่ลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วข้างต้นได้มีจํานวนลดลงอยา่งมีนยัสําคญั โดย

มียอดคงเหลือจํานวนประมาณ 545 ล้านบาท 

สําหรับลกูหนีอ้ื่นสทุธิหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของงานติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและอ่ืนๆ มีจํานวนประมาณ 

246 ล้านบาท 424 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556-2558 ตามลําดบั ประกอบด้วยลกูหนีอ่ื้นท่ีเกิดจากมลูค่างาน

ติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินซึง่เป็นลกูหนีข้องงานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึง่มีจํานวนประมาณ 228 ล้าน

บาท 278 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัตามลําดบั อนึง่ ลกูหนีข้องงานติดตัง้ระบบโทรคมนาคม

จะเป็นผู้ รับเหมาหลกัของเจ้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึ่งมีฐานะทางการเงินและช่ือเสียงท่ีดี มีประวตัิการชําระหนีต้รง

ตามความสําเร็จของงาน และบางกรณีมีการชําระเงินค่างานล่วงหน้า ทําให้ท่ีผ่านมา เม่ือบริษัทดําเนินงานแล้วเสร็จ บริษัท

สามารถเรียกเก็บเงินได้มาโดยตลอด และไม่เคยต้องตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูและ/หรือหนีสู้ญสําหรับลูกหนีข้องงานติดตัง้

ระบบโทรคมนาคม ดังนัน้ ผู้บริหารจึงคาดว่าจะมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนีใ้นส่วนงาน

ดงักล่าว ทัง้นี ้มลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่ได้เก็บ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวนประมาณ 300 ล้านบาท เป็นงาน

ของ New Site ประมาณร้อยละ 57 โดย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 บริษัทมีมลูคา่งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัเรียกเก็บเงินไม่ได้

เป็นจํานวน 302 ล้านบาท 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีมาตรการปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยจดัซือ้กรมธรรม์ประกนัการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนี ้

การค้า ซึง่บริษัทจะได้รับความคุ้มครองการรับประกนัชําระหนีข้องลกูหนีข้องบริษัทด้วยทนุประกนัจํานวน 3,500 ล้านบาท ใน
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กรณีท่ีลกูหนีข้องบริษัทไม่สามารถชําระหนีก้ารค้าให้กบับริษัทได้ บริษัทประกนัตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดงักล่าว

ให้แก่บริษัทตามท่ีเกิดขึน้จริงตามวงเงินท่ีบริษัทประกนักําหนดให้แก่ลกูค้าของบริษัทแต่ละรายโดยเป็นจํานวนรวมกนัไม่เกิน 

200 ล้านบาท ทัง้นี ้มลูค่าการรับประกนัชําระหนีด้งักล่าวมีความเพียงพอในการลดความเส่ียงในส่วนนี ้เน่ืองจากท่ีผ่านมา 

บริษัทมีหนีส้ญูและ/หรือหนีท่ี้ต้องตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยู่ในระดบัต่ํา ซึ่งมีจํานวนรวมเพียงประมาณ 15 ล้านบาท 

15.11 ล้านบาท โดยบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายจดัซือ้กรมธรรม์ดงักล่าวเป็นประโยชน์และช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่

สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการจดัซือ้กรมธรรม์ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไปใน

อนาคต 

 

2.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท

ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงินเป็นจํานวนรวมประมาณ 74 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยหนีส้ินข้างต้นมีอตัราดอกเบีย้ท่ีลอยตวัซึง่อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ THB  FIX   ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดงักล่าว โดยการรักษาสดัส่วนของหนีส้ินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้รับวงเงินหลายประเภทจากสถาบนัการเงิน

หลายแห่ง ซึง่บริษัทสามารถเลือกใช้วงเงินและเทอมการชําระเงินท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ๆ   นอกจากนัน้ การท่ี

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทมีวตัถปุระสงค์จะนําเงินทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ใหม่ต่อประชาชนบางส่วน มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบีย้จ่ายของบริษัทในอนาคตได้ใน

ระดบัหนึ่ง 

 

2.3 ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ และการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนสงู สําหรับการสัง่ซือ้สินค้าและจดัเก็บสินค้าเพ่ือจําหน่าย ซึง่สินค้าจะต้องมีความ

หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนงานการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีความจําเป็นต้องใช้

เงินทุนเหมุนเวียนเพ่ือใช้ในขัน้ตอนการจดัซือ้จัดจ้างเพ่ือจดัเตรียมงานในโครงการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขัน้ตอน

ก่อนท่ีจะได้รับชําระเงินจากผู้วา่จ้างตามสญัญา ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทได้ใช้แหลง่เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่ได้แก่ เงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน และวงเงินขายลดลกูหนีก้ารค้า (Factoring) เป็นต้น เป็น

เงินทนุหมนุเวียนหลกั เพ่ือดําเนินธรุกิจทัง้สองสว่นดงักลา่ว ส่งผลให้มีอตัราส่วนสภาพคลอ่งประมาณ 1.58 เท่า และ 1.57 เท่า 
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ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามลําดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วประมาณ 1.31 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลําดบั สําหรับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกนั  

 

3. ความเส่ียงอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
  ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 587,995,174.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
1,175,990,349 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 554,701,641.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
จํานวน 1,109,403,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  รายช่ือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
 

จํานวนหุ้น ร้อยละ
1. ครอบครัวกังสวิวัฒน์

1.1 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00              18.76                       
1.2 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์ 28,057,113.00                 2.53                         
1.3 นาย สุกิจ กังสวิวัฒน์ 98.00                                 0.00                         
1.4 นาง วันดี กังสวิวัฒน์ 78.00                                 0.00                         

236,206,125.00          21.29                 

2 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 60,319,711.00                 5.44                         

3. ครอบครัวเฆมณี
3.1 นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี 39,663,865.00                 3.58                         
3.2 นาง อรณี เมฆมณี 10,400,000.00                 0.94                         

50,063,865.00            4.51                   

4 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล 36,423,940.00                 3.28                         
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 36,075,444.00                 3.25                         
6 นาย สกล สัณหฉวี 29,747,728.00                 2.68                         

7. ครอบครัวเศวตวรรณรัตน์

7.1 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,313,466.00                 2.01                         
7.2 น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 3,341,688.00                   0.30                         

25,655,154.00            2.31                   
8 นาง พชรพรรณ อรุณยิงมงคล 19,076,880.00                 1.72                         
9 นาย เกรียง ศรีอัษฎาพร 16,750,000.00                 1.51                         

10 นาย สันทัฎฐ์ จินดาสงวน 15,980,331.00                 1.44                         

526,299,178.00              47.44                       

583,104,105.00              52.56                       

1,109,403,283.00       100.00               

รายช่ือผู้ถือหุ้น

รวมครอบครัวเศวตวรรณรัตน์

รวมทัง้สิน้

รวม 10 อันดับแรก

ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ

รวมครอบครัวกังสวิวัฒน์

รวมครอบครัวเมฆมณี
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ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระ
แล้ว ซึง่ ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจํานวน ร้อยละ 1.01ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
 

การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
 -ไม่มี –  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ  ตามท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นีก้าร

จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอร์ย่ี จํากดั และบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัทย่อย”)  มี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทย่อย และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษัทย่อยกําหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนๆ  ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย และ/หรือผู้ ถือหุ้น 

 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2556 ถงึปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

ปี 
งบการเงนิเฉพาะ 

2556 2557 2558 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.19 0.25  0.21 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.14 0.1712 0.20* 

อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 93% 65%  101%* 
 

หมายเหต ุ : *ปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอตัรา

หุ้นละ 0.10 บาท และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2559 อนมุติัการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลงัปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท อย่างไรก็ดีการจ่ายปันผลดงักล่าวจะต้องได้รับการ

อนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 8 เมษายน 2559  



 

 

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ  
 โครงสร้างบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 

หมายเหต ุ: หน่วยงานตรวจสอบภายในทํางานขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะประสานงานกบับริษัทผู้ประเมินระบบควบคมุภายในอิสระที่บริษัทได้ทําสญัญาวา่จ้าง และรายงานผลการปฏิบตัิงานและ

ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคมุภายในอิสระ 

กรรมการผูจ้ัดการ
สายงานการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล สํานักงานผูต้รวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผูจ้ัดการ
สายงานโทรคมนาคม

กรรมการผูจ้ัดการสายงาน
ธุรกจิและผลติภัณฑ์

กรรมการผูจ้ัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผูจ้ัดการ
สายงานการเงนิบัญชี
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โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของ
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระ
เป็นจํานวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมด 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ      
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกําหนดให้ประธาน
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้กรรมการตรวจสอบทกุท่าน
ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

 
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดกิจการ โดยปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน (ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน) 
โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย 
1. พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
2. รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ 
3. นายฉฐัภมิู      ขนัติวิริยะ 
4. รศ.ประภาษ   ไพรสวุรรณา 

 
กรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยบริษัท
ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้มีการกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลคน
เดียวกนักบัผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือการแบ่งแยกหน้าท่ีและการปฏิบตัิงานให้มีความชดัเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดําเนินงานและคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อย่างไรก็ดีกรรมการบริษัทยงัได้
กําหนดนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ดงันี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
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3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ ยืม ค้าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกนั 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนี ้
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ สองปีก่อน
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 
ข้อบงัคบัของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจการนัน้ กรรมการต้องปฏิบติั

หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และ

ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ , นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ , นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในปี 2559 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2559 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการซึง่ลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท คือ นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เฆมณี นางสาว

ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ

บริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลา

บญัชีของบริษัท 

 2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทกุคนมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชมุเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีความจําเป็น 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 พล.ต.ต.ดร.สพุศิาล ภกัดีนฤนาถ   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
2 รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์   กรรมการอิสระ 
3 นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ   กรรมการอิสระ 
4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา   กรรมการอิสระ 
5 นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์   กรรมการ 
7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   กรรมการ 
8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์   กรรมการ 
9 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ   กรรมการ 

10 นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ   กรรมการ 
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 3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบแล้ว เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

 4. มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมี

ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ 

 5. กําหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัทและกําไรสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 6. มีอํานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ือง

หนึง่เร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 7. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ของบริษัท ตามท่ีได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

 8. มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเชน่ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีสําคญั

ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัธรุกิจของบริษัท เป็นต้น 

 9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีการ

เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

 10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่าย

บริหารอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

 12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัท

ทําขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
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 13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น 

ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

 14. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้การจดัการความเส่ียง และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ

ระบบควบคมุภายในจากภายนอก  

 15. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเร่ืองใดๆ ท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกับบริษัท หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมและเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

 16. เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คือ 

  ก) เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

 ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะ

 กรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้    

ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 17. การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเม่ือ

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี

เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

  ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

  ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

  ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 

  จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท 

  ช) การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

 18. รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทัง้ของตนเอง คู่

สมรส และของบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะท่ีถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า 
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 19. กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่

เกิน 5 บริษัท 

  

 ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 

การแต่งตัง้และพ้นตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด ถ้า

จํานวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้กบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ี

อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง

ตําแหนง่ใหม่ก็ได้ 

 2. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเข้ามา

ตําแหน่งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวม

รายช่ือดงักลา่ว เพ่ือพิจารณาคณุสมบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอ

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 3.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
  3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหุ้นหนึง่เท่ากบัหนึง่เสียง 

3.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธาน

ในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 4.  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่ก็ตอ่เม่ือ 
  ตาย 
  ลาออก  
  ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 
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 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั      พ.ศ.
2535 

  ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
 5.  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะดําเนินการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการดงักลา่วแทนจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน  โดย

มติดงักล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ี

ยงัเหลืออยู ่

 

การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั (นบัตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่

กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการรายดงักลา่ว และชีแ้จงเหตผุลพร้อมผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 

ซึง่กําหนดการประชมุไตรมาสละ 1 ครัง้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีใ้นการประชมุแต่

ละครัง้ เลขานกุารบริษัทจะดําเนินการส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวาระการประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมให้แก่

กรรมการทกุท่านลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูก่อนการประชุม 

ทัง้นีก้รรมการทกุท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ ถือหุ้นเพ่ือดําเนินการในการ

ประชมุ ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ร่วมกนั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละทา่นเสนอเร่ืองตา่งๆเพ่ือเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ โดยประธานกรรมการ

จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ นําและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบร่ืนสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นได้อยา่งเปิดเผย และมีประธานท่ีประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากการประชุม ทัง้นีใ้นการลงมติ

ในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/

หรือไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเพ่ือชี ้

ขาด  
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 นอกจากนีร้ายงานการประชมุจะถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัการประชมุเสร็จ โดยมีข้อมลูครบถ้วน และ

จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองแล้ว เพ่ือให้กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ ในการประชมุแต่ละครัง้ควรมี

กรรมการเข้าร่วมในท่ีประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนประชุมทัง้หมดใน

แตล่ะปี (ในปี 2558 มีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 7 ครัง้ ควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่  6 ครัง้) 

ซึง่ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 7 ครัง้ โดยแบง่เป็นตามวาระปกติจํานวน 4 ครัง้และวาระพิเศษ 

จํานวน 3 ครัง้ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน และในปี 2558 นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ และ

พนัธกิจของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินธรุกิจ ณ ปัจจบุนั (โดยวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทมีการทบทวนทกุ 5 ปี)  

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทัง้หมด (ครัง้) 

หมายเหต ุ

วาระ
ปกต ิ

วาระ
พเิศษ 

รวม ประชุมผู้
ถือหุ้น 

1 พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการ

บริษัท  และกรรมการ
อิสระ 

4/4 3/3 7/7 1/2  

2 รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 4/4 3/3 7/7 2/2  

3 นายฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ กรรมการอิสระ 4/4 3/3 7/7 2/2  

4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการอิสระ 4/4 2/3 6/7 2/2  

5 นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 4/4 3/3 7/7 2/2  

6 นายโอภาส ติยวฒันา

โรจน์ 
กรรมการ 4/4 2/3 6/7 2/2  

7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ 4/4 3/3 7/7 2/2  

8 นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ กรรมการ 2/4 1/3 4/7 2/2 เข้ารับตําแหน่ง

23 ก.พ.58 
9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณ

รัตน์ 
กรรมการ 4/4 3/3 7/7 2/2  

10 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมการ 4/4 3/3 7/7 2/2  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และเป็นผู้ มีความรู้และมี

ประสบการณ์ด้านบญัชีการเงินและตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่าน โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายฉฐัภมิู  ขนัติวริิยะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

 

      โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4. เสนอ แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อง       ปีละ 
1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงันี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายงานท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มี

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระทําดงักลา่วต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

 
คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทัง้นีค้ณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เม่ือ

วันที่  29  ธันวาคม  2558 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยให้ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เปล่ียนช่ือเป็น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภบิาล โดยปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล

และกรรมการอสิระ 

2 นายฉฐัภมิู        ขนัติวริิยะ กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 

3 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ด้านสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1. สรรหาและนําเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนกุรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ พิจารณาผลงาน คณุสมบตัิ และความ
เหมาะสมของกรรมการท่ีพ้นตําแหนง่และสมควรได้รับเลือกตัง้ใหม่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนุมติัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ
ของคณะอนกุรรมการต่างๆ (ถ้าจําเป็น) 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัโครงสร้างค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส 
สวัสดิการ ค่าเบีย้ประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และนําเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 

3. พิจารณา สรรหา กําหนดคุณสมบตัิและความเหมาะสม รวมทัง้กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเง่ือนไขการ
วา่จ้างบคุคลท่ีจะดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท 

4. พิจารณาและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทและติดตามการดแูลการดําเนินการ เก่ียวกบัวิสยัทศัน์ และกล
ยทุธ์ทางด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทัง้แผนงานพฒันาผู้บริหารของบริษัท 

5. ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการ อนกุรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ดา้นบรรษัทภิบาล 
 1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีสนบัสนนุการ

เจริญเติบโตของบริษัทอย่างยัง่ยืน 

2. ติดตามทบทวนระบบงานตา่งๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิท่ีดีตามนโยบายและ

แนวปฏิบตัิท่ีวางไว้ 

3. กํากับดูแลให้การปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดูแลตาม

กฎหมาย เชน่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เป็นต้น 

 4. รายงานผลการปฏิบตัิขององค์กร ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท 
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แนวทางการสรรหากรรมการ 
แนวทางการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นัน้ จะให้ความสําคญักับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และประสบการทํางานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ รวมทัง้มีภาวะผู้ นํา มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล อีกทัง้ยงัต้องสามารถอุทิศเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเต็มท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 
นอกจากนัน้คณะกรรมการยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท มายงับริษัทฯ โดยเปิด
โอกาสให้เสนอรายช่ือในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะ
เป็นผู้กลัน่กรองความเหมาะสม และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
 

แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทน 
แนวทางการกําหนดค่าตอบแทน นัน้จะคํานึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าท่ี และขอบเขต บทบาทและความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนั 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ซึง่อย่างน้อย 1 

ทา่นต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือ ตําแหนง่ 

1 นายสมพงษ์     กงัสวิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายโอภาส       ติยวฒันาโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายกิตติรัตน์    เมฆมณี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 นายฉฐัภมูิ        ขนัติวริิยะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอสิระ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดและนําเสนอนโยบายเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความเส่ียงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2. กําหนดกลยทุธ์ แผนงาน และกรอบการดําเนินงาน สําหรับการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด ซึง่สามารถวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทํางานของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
องค์กรมีการจดัการความเสี่ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. แต่งตัง้บุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงตามความ
เหมาะสม รวมทัง้กําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
คณะทํางานดงักลา่ว เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ 

5. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนําไป
ปฏิบตัิอย่างเหมาะสม และเพ่ือทบทวนและพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้จดัทําวิเคราะห์ประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และจะมีผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานของบริษัท ทัง้ความเสี่ยงท่ีมาจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในของบริษัท 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายสมพงษ์      กงัสวิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายโอภาส       ติยวฒันาโรจน์ กรรมการบริหาร 

3 นายกิตติรัตน์    เมฆมณี กรรมการบริหาร 

4 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร 

5 นางสาวนงนชุ   เตมีศรีสขุ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีจดัการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
หรือได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
3. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4. กิจการดงัตอ่ไปนีเ้สนอผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

  4.1 เร่ืองเก่ียวกบันโยบายของบริษัท 

  4.2 เร่ืองท่ีหากทําไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งสําคญัแก่กิจการของบริษัท 

  4.3 เร่ืองท่ีจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 

  4.4 เร่ืองท่ีจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบท่ีบริษัทวางไว้ 
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  4.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพ่ืออนุมัติ เป็นรายเร่ือง หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้  

  5. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าท่ี ในการดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดเพ่ือบริหารบริษัทให้ประสบ

ความสําเร็จ บรรลเุปา้หมายของบริษัท ซึง่รวมถงึ 

  5.1 จดัทําและสอบทานวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีสําคญัของบริษัท และ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

  5.2 พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตัิงาน 

รวมถงึสิ่งท่ีต้องริเร่ิมตา่งๆ ท่ีสําคญั เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 

  5.3 พิจารณากลัน่กรองโครงการท่ีมีค่าใช้จ่ายประเภททนุท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพ่ือ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

  5.4 พิจารณาและอนุมตัิในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษัท 

  5.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

  5.6 จดัการและสร้างสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และวตัถปุระสงค์ในระยะยาว 

  5.7 พฒันาและดแูลทรัพยากรบคุคลให้ดําเนินไปตามกลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล ท่ีคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

  5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เ ก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและ

ความก้าวหน้าในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

  6. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างท่ี

ไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในที่ประชมุ

คราวตอ่ไป 

  7. อนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการขายหรือให้บริการแก่ลกูค้า ในจํานวนไม่

เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ  

  8. อนมุตัิการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร เช่น ท่ีดิน อาคาร หรือสิ่งปลกูสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อ

รายการ  
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  9. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคญั ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

  10. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึ่งได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ

บคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

11. แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ

แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 
 

 ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้สว่นเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 

(ถ้ามี) รวมทัง้รายการท่ีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 

คณะอนุกรรมการ

1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - - -

2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 4/4 1/1 -

3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ 4/4 1/1 -

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 4/4 - -

5 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ - - 12/12

6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ - - 12/12

7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี - - 12/12

8 นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ - - -

9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ - 1/1 12/12

10 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข - - 9/12

รายช่ือ หมายเหตุ

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

พิจารณา

ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

กรรมการ

บริหาร
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การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของกรรมการบริษัท 
 บริษัทได้มีแนวทางในการวดัและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยเร่ิมต้นให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้ชุดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัการและหวัข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้

มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอปุสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการกํากบัดแูลกิจการ โดย

เลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ

ปฏิบติังานประจําปีในรูปแบบคณะ  ซึ่งภายหลงัท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําส่งแบบประเมิน

กลบัมายงัเลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทกุสิน้ปี   

 

การประเมนิผลงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร 
 บริษัทได้พฒันาระบบการวดัและประเมินผลงานทัง้องค์กรโดยยึดหลกัวิถีทางการบริหารท่ีเป็นสากล ด้วยการวดัผล

งานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลกั 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการ

ภายใน และด้านการเรียนรู้และพฒันา ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้ทําการประยกุต์วตัถปุระสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยัง่ยืนด้วยการใช้

มุมมองด้านการเงินเป็นพืน้ฐาน นําไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในท่ีดี และสง่ผลไปยงัการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้ครอบคลมุทกุกลุม่ของผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด  

โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์จะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของทกุสายงานในบริษัท ส่งให้กรรมการผู้จดัการใหญ่

และผู้บริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี  ซึ่งภายหลงัท่ีคณะผู้บริหารแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

นําสง่แบบประเมินกลบัมายงัฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวเิคราะห์การประเมิน

การปฏิบตัิงานของบริษัททัง้ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดย่อย รวมถึงการจดัทํารายงานการสะท้อนภาพผลลพัธ์ภาพรวมของการ

บริหารจดัการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป   

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ในการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่นัน้ บริษัทได้จดัหาเวลาในการนดัหมายผู้บริหารในสายงานต่างๆเพ่ือให้ข้อมลู

การดําเนินธรุกิจของบริษัท ตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถงึปัจจบุนั โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง อีกทัง้ยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี รวมทัง้จัดทําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ อาทิเช่น บทบาทหน้าท่ีของกรรมการตาม

ระเบียบข้อบงัคบัของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้ข้อมูลเก่ียวกับการรายงานทางเงิน ให้แก่กรรมการใหม่ เพ่ือ

สง่เสริมให้การปฏิบตัิหน้าท่ี  มีประสทิธิภาพอย่างตอ่เน่ืองภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และความเข้าใจถึงหลกัการการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ บทบาทหน้าท่ี กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ในปี 2558 มีกรรมการท่ีเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆดงันี ้

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 209/2015)  ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 

• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพิุศาล ภกัดีนฤนาถ 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 20 ได้แก่ คณุสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 21 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 

 และกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ เช่น หลกัสูตร Corparate 

Governanue for Executives, Role of the Chairman Program (RCP), Director Accreditation Program (DAP) และ

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สรุปได้ดงันี ้

 

1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ประธานกรรมการบริษัท

และกรรมการอิสระ
ปี 2557 ปี 2557 ปี 2558 -

2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ - - - ปี 2548

3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ - - - ปี 2551

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ - - - ปี 2552

5 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ - ปี 2555 ปี 2549 ปี 2554

6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ - - ปี 2549 -

7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ - - ปี 2554 -

8 นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ กรรมการ - - ปี 2554

9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ - - ปี 2548 ปี 2548

10 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ - - ปี 2548 ปี 2548

รายช่ือ ตําแหน่ง หมายเหตุCorparate 

Governanue 

for Executives

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP)

Director 

Accreditation 

 Program 

(DAP)

Director 

Certificaton 

Program 

(DCP)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการและผู้บริหาร 
 
  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเองและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ตัง้แต่ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ต้องรายงานตอ่บริษัท และ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัทําการ   
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

 
หุน้สามญั 

 



 

    74 
 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ

 
 



 

    75 
 

 
 
เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่งวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 

2556 โดยมีประวตัิดงันี ้

 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

 ตําแหนง่ กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ และเลขานกุารบริษัท 

 อาย ุ51 ปี 

 คณุวฒิุการศกึษา/การอบรม 
- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 60/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร "พืน้ฐานและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน"  รุ่น6 ปี 2554 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประสบการณ์ทํางาน 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ, เลขานกุารบริษัท 
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 2554-ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร 

 2548-ปัจจบุนั : กรรมการ 

 

อ่ืนๆ 

 2558-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัทนีออน เวิร์ค คอมมนิูเคชัน่ จํากดั 

 2540-ปัจจบุนั : กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

  1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ทะเบียนกรรมการ 

  (ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

  (ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

  3. ดําเนินการอื่นๆตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ราชการดงักลา่วประกาศกําหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2558 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1.กรรมการบริษัท 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการบริษัท  จํานวน 100,000 บาท/เดือน 

 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

- กรรมการบริษัท   จํานวน 30,000 บาท/ครัง้ 
 2.กรรมการตรวจสอบ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 50,000 บาท/เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ   จํานวน 20,000 บาท/เดือน 
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 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ   จํานวน 10,000 บาท/ครัง้ 
 3.กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง  จํานวน 10,000 บาท/ครัง้ 
 4.กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

- กรรมการสรรหารและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 10,000 บาท/ครัง้ 
สําหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคา่เบีย้ประชมุนี ้

5. ส่วนท่ีเหลือให้สํารองไว้สําหรับการจ่ายโบนสั ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
 

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2558 ดังนี ้

ช่ือ – นามสกุล 

เบีย้ประชุม (บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน
กรรมการ 

รวมสุทธิ 

 
คณะกรรมการ

บริษัท  

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ
สรรหาพจิารณา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิ

บาล 

1.  พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ  210,000.00  -   -  800,000.00 1,010,000.00 

2.  นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ 210,000.00  -  - - 210,000.00 

3. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 210,000.00 40,000.00 10,000.00 600,000.00 860,000.00 

 4.  นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ       210,000.00         40,000.00           10,000.00     240,000.00  
          

500,000.00  

5.  รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 180,000.00 40,000.00  -  240,000.00 460,000.00 

6.  นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ 210,000.00  -  - - 210,000.00 

7.  นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 210,000.00  -   -   -  210,000.00 

8.  นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 210,000.00 - - - 210,000.00 

9.  นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ 210,000.00 - - - 210,000.00 

10. นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ 90,000.00 - - - 90,000.00 

รวม 1,950,000.00 120,000.00 20,000.00 1,880,000.00 3,970,000 
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และปี 2558 

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2558 

จาํนวนราย 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
จาํนวนราย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

รายเดือนและเบีย้ประชมุ 10 2,499,972 10 3,970,000 

โบนสั 10 - 10 - 

รวม   2,499,972   3,970,000 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทใช้การวดัผลการดําเนินงานของผู้บริหารในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยเป็นการ

วดัผลการปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน ทัง้นีส้ําหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่นัน้ ใช้วดัผลการดําเนินงานในลกัษณะของ KPI 

ภาพรวมขององค์กร เป็นตวักําหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน อนัได้แก่ เงินเดือน โบนสั และ

สวสัดิการอ่ืนๆจํานวน  17 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ค่าตอบแทนอื่น 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเดือน โดยใน

ปี 2557 และ 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร จํานวน  6 ท่าน รวมทัง้สิน้ 730,500 บาท และ 

997,400 บาท ตามลําดบั 
 

บุคลากร 
 จํานวนพนักงานทัง้หมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 410 คน 
ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้

ลาํดับ สายงาน จาํนวนพนักงาน 

1 สายงานขายและติดตัง้โทรคมนาคม 60 

2 สายงานขายและการตลาด 240 

3 สายงานธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 

4 สายงานบริหารงานทัว่ไป 97 

  รวมทัง้สิน้ 410 
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ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่พนกังานท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร อนัได้แก่ เงินเดือน 

คา่แรง คา่ลว่งเวลา โบนสั ค่าครองชีพ และสวสัดิการอื่นๆจํานวน 159 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังาน ในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่

พนกังาน เป็นจํานวนทัง้สิน้ 3.3 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

สวัสดกิารพนักงาน 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให้ดีขึน้ นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมาย

กําหนด บริษัทยงัมีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพ่ิมเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกนัภยักลุ่ม และการตรวจสขุภาพ

ประจําปี สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนกังานเสียชีวิต ทัง้นีเ้พ่ือสร้างขวญัและ

กําลงัใจและเสริมสร้างความมัน่ใจในการทํางานร่วมกบับริษัท โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีพนกังานจะได้รับ 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 บริษัทฯ  ได้แบง่การบริหารจดัการอย่างชดัเจนออกเป็นกลุม่งาน   ดงันี ้

1. กลุม่งาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานด้านธรุกิจของบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นกลุม่งานหลกั    

 2. กลุม่งาน Cost Center คือสายงานบริหารทัว่ไป อนัประกอบด้วย งานการเงินบญัชี งานบริหารจดัการต่าง ๆ     

 ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงได้พฒันานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องย่ิงขึน้ โดยนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบคุคลของ CSS แบง่ออกเป็น 3 ด้านหลกัๆ คือ  

1) HRM : Human Resource Management บริหารจดัการงานทรัพยากรบคุคลให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ มีความสุขเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังท่ี 2 รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานทุกคนและ
พนกังานเกิดความพงึพอใจในรูปแบบของ HR Clinic    

2) HRD : Human Resource Development เป็นการส่งเสริมศกัยภาพให้กบัพนกังาน ผสมผสานไปกบัการ
เรียนรู้ และเน้นการนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบติังานจริงอนัส่งผลต่อตวัพนกังานให้ก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต     

3) SQM : Safety & Quality Management   ประกอบด้วยงานหลกั ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภยัสําหรับ
พนกังาน และระบบงาน ISO 9001 : 2008 เพ่ือสร้างความเช่ือมนัและการันตีในมาตรฐานซึง่ได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากล   
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 ปัจจบุนั ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวไปอย่างรวดเร็ว การบริหารทรัพยากรบคุคลของ CSS จึงได้พฒันาระบบอิเลคทรอนิคส์
เข้ามาช่วยรองรับและสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว พนกังานสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือให้
ตรงตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งานโปรแกรมงานบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ   
 นอกเหนือจากงานทัง้ 3 ด้านหลกัๆแล้ว การบริหารจดัการทรัพยากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การบริหารควบคมุการดแูลรักษา
ให้ทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เป็นปัจจยัสําคญั เพราะสง่ผลต่อการเอือ้อํานวยให้พนกังานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาทิเช่น การจดัการบริบทโดยรอบอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ เป็นต้น 
 งานกิจกรรมท่ีสร้างให้พนกังานมีสว่นร่วมและสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ ถือเป็นกิจกรรมท่ีเข้มแข็งและได้รับ
การยอมรับอีกกิจกรรมหนึ่งคือ กิจกรรม CSR จากโครงการเล็กๆ แต่ส่งผลอย่างยิ่งใหญ่จนได้รับรางวลัการันตีจากจงัหวดั
นนทบรีุ ถงึ 2 ด้านด้วยกนั คือ 1. ด้านสาธารณะประโยชน์  2. ด้านยาเสพติด   

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 
 

บุคลากรบริษัทย่อย 
 ในปี 2558 บริษัทฯมีบริษัทยอ่ย จํานวน 2 บริษัท ซึง่มีจํานวนพนกังานโดยแยกออกเป็นดงันี ้

บริษัท จาํนวนพนักงาน 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากดั 2 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั  74  

รวม 76 
หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี ่จํากดั ไม่มีพนกังานเนือ่งจากไดมี้การโอนยา้ยพนกังานทัง้หมดมายงับริษัทฯแลว้ นอกจากนัน้บริษัทย่อย

ไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงานทีสํ่าคญัในระยะเวลา 3 ปี 

 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย 
 ในปี 2558 บริษัทย่อยคือ บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

ให้กบัพนกังาน อนัได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง คา่ลว่งเวลา โบนสั และสวสัดิการอ่ืนๆ จํานวน 39 ล้านบาท 
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การกาํกับดูแลกจิการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Pratice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจงึได้มีการกําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่เป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ซึง่กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษัทตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนัก
ลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่นสิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิ
ในการได้รับสว่นแบ่งกําไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจ
ในเร่ืองสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี การอนุมัติ
ธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนินธรุกิจของบริษัท เป็นต้น 

 
 นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกในการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีทกุปีโดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีในแต่ละ
ปีพร้อมทัง้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมและข้อมลูประกอบการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุต่างๆให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนั

ติดตอ่กนัก่อนท่ีจะถงึวนัประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย  
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือ

หุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสียงลงมติของผู้ ถือหุ้น 
3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ

อสิระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุ 

4. ก่อนการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรสของเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน 
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชมุ เพ่ือตอบคําถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 
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การดําเนินงานปี 2558 
 คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุ ตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยได้ปฏิบตัิดงันี ้

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้การส่งคําถามล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น สําหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 บริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการได้ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 2 มกราคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯท่ี www.cssthai.com ท่ีเมน ู“ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุ ผู้ ถือหุ้น” ทัง้นีใ้นช่วงเวลาของ
การรับเร่ือง ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนง่กรรมการมายงับริษัท 

 การนําเสนอและจดัส่งข้อมูลในผู้ ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทัง้บริษัทได้จัดทําเป็น
ภาษาองักฤษสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ และได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม อีกทัง้ได้
เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและข้อมลูทัง้หมดดงักลา่ว บนเว็บไซต์บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ ทัง้นีเ้พื่อให้
ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูและตดัสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์เพ่ือ
แจ้งกําหนดวนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชมุ ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

 การมอบฉนัทะ บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้คําแนะนําในการมอบฉนัทะ 
รวมทัง้จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการผู้ รับมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง สํานกัเลขานกุารและ
สว่นผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัประชมุ  
 

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) 
  บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทกุรายและกําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้น 
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียงและไม่กระทําการใดๆท่ีเป็นการจํากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูลผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณา
ดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหา
วิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองสําคญัและมีผลตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกออบธุรกิจ
ของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชุมผู้
ถือหุ้น 
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 การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ

ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นีใ้นกรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรือบคุคลใดๆเข้า
ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างโปร่งใสตามลําดบัวาระท่ีกําหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการ
ด้วยการลงมติเป็นรายบคุคล 
 นอกจากนัน้บริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวข้องทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืนด้วย 
  บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และในกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่
สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 
วนัทําการ ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะต่อไป 

 
การดําเนินงานปี 2558 

 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุและไม่มี

การเพิ่มวาระในที่ประชมุ นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชมุท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง 
ทัง้นีเ้พ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนเสียง
และเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบนัทกึมติของท่ีประชมุไว้อย่างชดัเจนในรายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัในการปอ้งกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์ จงึ ได้กําหนดให้ 
กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมลูเพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยการจดัทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และ
ให้ทําการทบทวนทกุปี 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้บริษัทยงั
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง 
ดงัต่อไปนี ้

 
(ก) ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกําไรเพิ่มขึน้ 
เป็นการเพิ่มมลูคา่ของบริษัทและสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ       

(ข) ลกูค้า 
บริษัทคํานงึถงึคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์ รวมถึงการเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้าด้วยความ
ซ่ือสตัย์และเป็นธรรม 

(ค) คูค้่า 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า  และ/หรือข้อตกลงใน
สญัญาท่ีทําร่วมกนั เพ่ือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธรุกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 

(ง) คูแ่ข่ง 
บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบติัตามกรอบกติกาการ
แขง่ขนัท่ีดี 

(จ) พนกังาน 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 
(ฉ) ชมุชนและสงัคม 

บริษัทให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกือ้กลูและสร้างสรรค์ต่อสงัคมตามความเหมาะสม 

(ช) สิง่แวดล้อม 
 บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการ

ควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 
เหลา่นัน้ได้รับการดแูลอย่างดี 
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การดําเนินงานปี2558 

 บริษัทได้ขยายขอบเขต การพัฒนา เพ่ือให้รับทราบถึงความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
กําหนดกระบวนการในการดําเนินการ โดยได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในรายงานความความรับผิดชอบต่อสงัคม
ประจําปี 2558 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com  

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุ ผู้
ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
การนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

การดําเนินงานปี 2558 

 บริษัทจดัส่งรายงานทางการเงินต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเง่ือนไข 

 บริษัทไม่มีประวัติการสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในสว่นของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท ได้เปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุสําหรับผู้ ถือ
หุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั การดําเนินธรุกิจและผลการดําเนินงานในรอบ
ปีท่ีผ่านมา รวมทัง้ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น การจดัการ 
การกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
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คณะกรรมการต่างๆ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน นโยบายการทํารายการระหว่างกนั และรายงาน
การมีสว่นได้เสียของกรรมการ รวมทัง้รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม  

 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆให้ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพ่ือให้ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว 
ข้อบงัคบับริษัท เป็นต้น 

 บริษัทมีการจดั Company Visit เพ่ือชีแ้จงผลประกอบการให้แก่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 
โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ ชีแ้จและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามข้อมลูตา่งๆของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูทําการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้ให้ทําการทบทวนเป็นประจําทกุปี 
  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่มีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนด นโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้
เป็นตามแผนที่วางไว้อยา่งเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
5 ทา่น โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่นดงักลา่ว มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ซึง่จะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการ
ออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทําหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการทําหน้าท่ีกํากบัดแูลดําเนินงานของบริษัทให้มีความถกูต้องและโปร่งใส 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่คณะอนกุรรมการแต่ละชดุมีสทิธิหน้าท่ี
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้ บริหารอย่างชัดเจนโดย 
คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ี
ผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  
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ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ
หน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้ นํา ซึง่เป็นท่ี
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
และกํากับดูแลการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด  คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตัง้

คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจํา นอกจากนัน้ ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎ
และข้อบงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กําหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
(แบบ 56-1)  

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้อง 
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพนัธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัท ผู้
มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจํา ทัง้นี ้
บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตัิตามแนวทาง
ดงักลา่ว  

2.3 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธรุกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือ
การเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
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กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้จะมีการเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย  

2.4 ระบบการควบคมุภายใน  

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบตัิงาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจงึได้กําหนดภาระหน้าท่ีอํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
ผู้ ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก
เพื่อทําหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า
การปฏิบตัิงานหลกัท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสทิธิภาพ 

2.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบตัิงานให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขัน้  

2.6 รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั

และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมทัง้จะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วน และสม่ําเสมอ 

 

การดําเนินงานปี 2558 
 คณะกรรมการมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ

ติดตามผลในเร่ืองสําคญัให้เกิดความสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจ ซึง่ผลการตรวจสอบสรุปได้วา่บริษัทมีการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอให้ความเช่ือมัน่ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์การดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 
 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
  ตามข้อบงัคับของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการ
ประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น มีการสง่หนงัสือเชิญประชมุล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี  ้ในการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
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อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุ ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเข้ารับ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมี
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากการประชมุ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัท
ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุและ/หรือไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือชีข้าด 
นอกจากนี ้รายงานการประชุมจะถูกจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ี
ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 

การดําเนินงานปี 2558 
 ในปี 2558 บริษัทได้ดําเนินการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าทุกครัง้ เพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลาท่ี
จะศึกษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทกุครัง้ โดย
เลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง
ความถกูต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชมุรับรองในวาระแรกของการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบั
การประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลงั 

 
4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพ่ือทําหน้าท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่าง
ชดัเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลและ
รักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ท่ีบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะนําเสนออตัราคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วเพ่ือขออนมุตัิจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Meeting: AGM) 
 ทัง้นี  ้บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้ บริหารตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธรุกิจของบริษัท และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ เพ่ือสง่เสริมให้การปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสทิธิภาพอย่างตอ่เน่ืองภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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การดําเนินงานปี 2558 
 มีคณะกรรมการท่ีได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆดงันี ้
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 209/2015)  ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
 •หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 20 ได้แก่ คณุสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ 
 • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 21 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
 

 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

 สง่กรรมการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการในกิจการนัน้ๆ รวมทัง้มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทในกิจการ

นัน้ๆ ในการควบคมุหรือมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจ 

 กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทํารายการสําคญัอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นในทํานองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท 

 กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

หลกั และกลไกอ่ืนในการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยดงักลา่ว เชน่ การอนมุตัิการเพิ่มทนุหรือลดทนุ การเลิกบริษัทย่อย 
เป็นต้น 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้:- 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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 กําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการถัดไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจดัส่งสําเนารายงานนี ้
ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 
ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั
การเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ต่อบคุคลอ่ืน 

 บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 ในปี 2558 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ของบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558  ได้มีมติอนุมัติจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1,470,000 บาท และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย
จํานวน 225,000 บาท  แต่ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวน 1,470,000 บาท  และ
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 855,000 บาท เน่ืองจากในช่วงไตรมาสท่ี 3 บริษัทได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 1 บริษัท ทัง้นี ้
บริษัทและบริษัทยอ่ยไม่มีการใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report) ประจําปี 2558 แยกเล่มจากรายงาน

ประจําปี เพ่ือเปิดเผยนโยบาย และการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯควบคู่

ไปกบัการมีสว่นร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จดัส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ประจําปี 2558 ไปพร้อมกบัรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้น และ

เปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cssthai.com 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัทให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบ
ทานการประเมินระบบการควบคมุภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การใช้ทรัพยากร การดูแรรักษาทรัพย์สิน 
การปอ้งกนัหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความ
เพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน”ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการติดตามการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบอยา่งสม่ําเสมอ 
 ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ผู้สอบบญัชีและสํานักงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบงัคบัว่า
ด้วยกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสําคญั (Audit Committee Charter)ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การกํากบั
ดูแลระบบการบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุป
สาระสําคญัดงันี ้
 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกํากบั
ดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจําปีท่ีชัดเจน วดัผลได้ มีการพัฒนา
กระบวนการกําหนดเปา้หมายทางธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์อยา่งมียทุธศาสตร์ทนัตอ่สถานการณ์และเหมาะสมตอ่สภาพธุรกิจ

ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทัง้นี  ้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติ 
ตลอดจนหน้าท่ีอย่างชดัเจนตามแตล่ะลําดบัขัน้ ทําให้การปฏิบตัิงานมีความคล่องตวั มีการกําหนดตวัชีว้ดั เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้พิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้
สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)  ให้ทุกคนนําไปปฏิบตัิ โดยให้ความสําคญัในความซื่อสตัย์ 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
(Anti Corruption) และอยู่ระหวา่งการทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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2.  การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและ ทุก
หน่วยงานติดตามการประเมินปัจจยัความเส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบั ความ
เสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก  มีการกําหนดขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทอย่างชดัเจน เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารธรุกิจ  มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร   
 

3.   กจิกรรมการควบคุม 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทกุคณะได้ปฏิบตัิงานภายใต้
ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  มีมาตรการป้องกนัไม่ให้นําโอกาสหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการ
บริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือ
สําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบตัิงาน และรายงานทางการเงิน เพ่ือช่วยให้การตดัสินใจของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้ และเพิ่มศักยภาพในการ
แขง่ขนั  สื่อสารให้พนกังานได้เข้าใจถงึการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศ มีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางธรุกิจ ตลอดจนการส่ือสารข้อมลูธุรกิจท่ีสําคญัเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพ  
 

5. ระบบการตดิตาม  
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดําเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนด และมีการกําหนดแนวทางท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตาม
เปา้หมาย คณะกรรมการย่อยทัง้สองคณะได้ติดตามดแูลและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นสําคญัท่ี
อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกเดือน  ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการตรวจสอบท่ีทําให้เกิดการถ่วงดลุและโปร่งใส
ซึ่งครอบคลมุกระบวนการบริหารและการปฏิบตัิงานท่ีสําคญั รวมทัง้ทําหน้าท่ีประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ให้บรรลซุึง่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและ
การติดตามตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ 
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รายการระหว่างกัน 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดงักลา่วเป็น

การดําเนินธรุกิจปกติของบริษัทฯ สําหรับขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนั บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตาม

ลกัษณะธรุกิจการค้าทัว่ไป อ้างอิงกบัราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสม โดยหากเป็นรายการท่ีมิใช่การค้าตามปกติ

ธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิทกุครัง้ โดย

การทําธรุกรรมนัน้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันนัน้จะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือสอบทาน               

ให้ความเห็นถงึความจําเป็นโดยพิจารณาถงึความเหมาะสม ทัง้ราคา อตัราค่าตอบแทนของรายการนัน้ๆ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการ

ทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นการดําเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป คณะกรรมการบริหาร หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติท่ีกําหนดไว้ และในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้

ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารทํารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาและ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการ

เก่ียวโยงและการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ 

สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการอนุมตัิการทําธุรกรรมเป็นไป

ตามมาตรการท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามลกัษณะธรุกิจการค้าทัว่ไป อ้างอิงกบั

ราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

         (หน่วยพนับาท) 

บุคคล/กจิการที่เก่ียวข้องกัน 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สาํหรับงวด เหตุผลและความจาํเป็น 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั ซือ้-ขาย

สนิค้า

สายไฟฟา้ 

1,267 3,910 เป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้า

ปกตโิดยทัว่ไป และเป็นการสนบัสนนุการดําเนิน
ธรุกิจของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั ซือ้-ขาย
ทรัพย์สนิ 

1,215 - เป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้า

ปกตโิดยทัว่ไป ซึง่รายการดงักลา่วได้มีการ
กําหนดเง่ือนไขคํานงึถึงราคาตลาด 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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การวเิคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 
งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชี 

สําหรับงบการเงินงวดปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2556  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

สําหรับงบการเงินงวด ปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2557  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

   
ปี 2556-2558 ตรวจสอบโดย นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930  

บริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
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สําหรับงบการเงินงวด ปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด ปี 2558  ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขวา่ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

    และได้เพิ่มข้อมลูให้สงัเกตหุมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9  เก่ียวกบัการหามลูค่ายติุธรรม ของสินทรัพย์ หนีส้ิน 
และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ท่ีระบไุด้ของบริษัทย่อย ซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ   

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ท่ีผ่านมา บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ
ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม โดยมีการร่วมลงทนุกบับริษัทชัน้นําในรูปแบบกิจการร่วมค้า จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ กิจการ
ร่วมค้า  บริษัท ซี.เอส.เอส.  เนเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และกิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส อย่างไรก็ตาม กิจการ
ร่วมค้าทัง้สองแห่งดงักล่าวได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้วตัง้แต่ปี 2551 และปี 2553 ตามลําดับ เน่ืองจากได้ดําเนินการ
โครงการแล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ ทําให้บริษัทเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตัง้แต่ในปี 2553 และบริษัทได้มีการ

ลงทุนในบริษัทย่อยตัง้แต่ปี 2547 โดยเข้าถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ซี.เอ
ส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จํากัด และได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ต่อ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2557 (“บริษัทย่อย”) ซึ่งมุ่งเน้นประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจําหน่ายสายไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟา้ของผู้ผลิตชัน้นําของโลก  

ตอ่มา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธรุกิจ ด้วยการรับโอนธุรกิจด้านการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟ้ามาจากบริษัทย่อย โดยได้ทยอยเร่ิมดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2554 ทําให้ ณ ปัจจุบนั บริษัทได้ดําเนินธุรกิจเป็น
ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าประเภทต่างๆ  อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าเทคโนโลยี จากผู้ผลิตชัน้นําของโลก รวมทัง้
ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างโครงข่ายสญัญาณโทรคมนาคมทัว่ประเทศ ส่วนบริษัทย่อยได้ลดขอบเขตการดําเนินงานเป็น
เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ และเป็นตัวแทนในการประสานงานซือ้ขายสินค้าต่างๆ โดยในการ
ดําเนินงานต่างๆ จะใช้บคุลากรของบริษัทเป็นหลกั  
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ปัจจุบนั บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ การ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวมาจากการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตมาเพ่ือจัดจําหน่าย ทําให้ไม่จําเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็น
จํานวนมากเหมือนธุรกิจท่ีผลิตและจําหน่ายสินค้า แต่ต้องอาศยัเงินทนุหมนุเวียนสงู สําหรับการสัง่ซือ้สินค้าและจดัเก็บสินค้า
เพื่อขาย ซึง่จะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ด้วยเหตนีุ ้ปัจจยัความสําเร็จในธุรกิจนีจ้งึขึน้อยู่
กบักลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลงั และการเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่าย
ผู้ผลิตชัน้นําระดบัสากล เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge, ตราสินค้า 3M และตราสินค้า Philips เป็นต้น ธุรกิจจดัจําหน่าย
สายไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการตัง้กําไรขัน้ต้นอยู่ในเกณฑ์ไม่สงูมากนกั เช่นเดียวกบัธุรกิจ
จดัจําหน่ายประเภทอื่นๆ โดยจะมุ่งเน้นการขายในปริมาณมากเพ่ือเพิ่มจํานวนกําไรสทุธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจําหน่ายสายไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้างและ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม และการ
ให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอื่นๆ โดยในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม บริษัทจะเป็นผู้
ให้บริการด้านการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม ซึง่สามารถปรับเปลี่ยนประเภท สดัส่วน รูปแบบ 
ขนาดความสงู และนํา้หนกัของเสาโทรคมนาคม รวมทัง้อปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลกูค้า ทัง้นี ้รูปแบบของการให้บริการ ประกอบด้วยการดําเนินงานติดตัง้สถานีฐาน (New Site) เพื่อรองรับการขยายพืน้ท่ี
การให้บริการของเครือข่ายสญัญาณ และการติดตัง้อปุกรณ์เสริมเพ่ือเพิ่มคุณสมบตัิและศกัยภาพของเสาโทรคมนาคมท่ีมีอยู่
เดิม (Upgrade) โดยรับงานจากเจ้าของโครงขา่ยหรือผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น 
หรือรับงานจากผู้ รับเหมาท่ีรับจากงานมาจากเจ้าของโครงข่าย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงานจะมีลกัษณะเป็น
โครงการ ประกอบด้วยพืน้ท่ีติดตัง้ (Site) หลายแห่งในแต่ละโครงการ ซึ่งโดยทัว่ไป งานติดตัง้สถานีฐานจะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการติดตัง้โดยเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 วนัต่อพืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคมุสําหรับงานท่ีได้
ส่งต่อให้แก่ผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ดําเนินการ โดยจะกําหนดอตัราค่าบริการเป็นอตัราคงท่ีต่อพืน้ท่ีติดตัง้ตามความยากง่ายของ
งาน ซึง่มีปัจจยัพิจารณาท่ีสําคญั ได้แก่ ภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ีติดตัง้ (ติดตัง้บนอาคารหรือตามพืน้ดิน) ระยะทางของพืน้ท่ีติดตัง้ 
ประเภทและรูปแบบของเสาโทรคมนาคม และระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีการ
ขยายตวัตามการลงทุนของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งจะพิจารณาลงทนุตามภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสําคญั 

ทัง้นี  ้ ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามขัน้ความสําเร็จของงาน 
(Percentage of Completion) โดยอ้างอิงขัน้ความสําเร็จของงานจากรายงานของวิศวกรของบริษัท (proven by engineer) 
อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทจะรับรู้รายได้ในระยะแรกท่ี 95% ของมลูคา่งาน เม่ืองานท่ีบริษัทได้รับมอบหมาย
เสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ เน่ืองจากขัน้ตอนดังกล่าวเป็นขัน้ตอนท่ีรับรู้ร่วมกันกับผู้ ว่าจ้างว่างานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ี
กําหนด และจะรับรู้รายได้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 เม่ือผู้ วา่จ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานของบริษัท โดยออกหนงัสือรับรอง 
Final Acceptance Certificate ซึ่งเป็นการยืนยนัว่า งานได้สําเร็จ 100% แล้ว ซึ่งโดยปกติ ช่วงระยะเวลาดงักล่าวจะมี
ระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 – 2 เดือน ทัง้นี ้สําหรับงานท่ียงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยงัไม่รับรู้รายได้และต้นทนุของ
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งานดงักลา่ว  โดยจะบนัทกึไว้เป็นงานระหวา่งติดตัง้อยูใ่นบญัชีสนิค้าคงเหลือแทน และเม่ือได้ดําเนินการจนกระทัง่งานดงักลา่ว
มีความคืบหน้าตามขัน้ความสําเร็จของงานท่ี 95% บริษัทจะดําเนินการโอนย้ายจากบญัชีงานระหว่างติดตัง้ท่ีได้เคยบนัทกึไว้
ออกไป และรับรู้เป็นรายได้และต้นทนุในงบกําไรขาดทนุแทน ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 

นอกจากนี ้ในปี 2553 - 2556 บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ลงทนุ ติดตัง้ และบํารุงรักษาอปุกรณ์ประเภทโคมไฟและ
หลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way (“อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสัญญา”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ซึง่ได้ร่วมกนักําหนดนโยบายเก่ียวกบัมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยบริษัทเป็นผู้ลงทนุในการติดตัง้โคมไฟท่ีมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และบํารุงรักษา
เป็นระยะเวลา 10 ปี ท่ีจงัหวดัราชบรีุ และเมืองพทัยา ซึง่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนสําหรับพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะลงทนุในโครงการลกัษณะนีเ้พิ่มเติมอีกในอนาคต 

อนึง่ งบการเงินรวมของบริษัทได้ถกูจดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า ตามสดัสว่น
ท่ีมีอํานาจควบคมุ โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคมุบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ย่ี)ในสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 99  บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์(ประเทศไทย)จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 70  กิจการร่วมค้า ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส (ได้
จดเลกิประกอบธรุกิจปี 2557) ในสดัสว่นร้อยละ 40 และกิจการร่วมค้า บริษัท ซี.เอส.เอส.เนเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (ได้
แจ้งคําขอเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากรแล้วตัง้แต่ปี 2551) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ด้วยเหตุนี ้ในการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 - 2558 จะวิเคราะห์จากงบการเงินรวม ซึง่เป็นผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นสําคญั  

 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้รวม 

 รายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า เช่น 
สายไฟฟา้  หลอดไฟฟ้า  และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ   รายได้จากการให้บริการติดตัง้ ซึง่ประกอบด้วยการให้บริการติดตัง้
งานโทรคมนาคม และการให้บริการติดตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามและการให้บริการติดตัง้อ่ืนๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี รายได้ค่า
นายหน้า  และ  รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายรับจากการให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ จดัจําหน่าย 
ดอกเบีย้รับ ค่าเช่า กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่ม
บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้:- 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 2,107.19 66.67 2,235.70 55.78 2,186.94 47.76 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง 230.23 7.28 440.60 10.99 499.85 10.91 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้ 104.08 3.29 101.08 2.52 168.09 3.67 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 93.21 2.95 140.86 3.52 221.87 4.84 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 49.96 1.58 37.31 0.93 36.82 0.80 

สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 24.66 0.78 13.96 0.35 23.48 0.51 

อ่ืนๆ 28.12 0.89 7.98 0.20 37.25 0.80 

รวมรายได้จากการขาย 2,637.45 83.45 2,977.49 74.29 3,174.30 69.29 

รายได้จากการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 468.60 14.83 827.36 20.64 1,278.49 27.96 

รายได้จากการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 26.68 0.84 27.57 0.69 35.89 0.79 

รายได้จากการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า   144.55 3.61 15.86 0.35 

รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 5.70 0.18 7.38 0.18 10.71 0.24 

รวมรายได้จากการบริการตดิตัง้ 500.98 15.85 1,006.86 25.12 1,340.95 29.34 

รายได้คา่ติดต่อประสานงาน - - - - 34.70 0.83 

รายได้อ่ืน ๆ * 22.09 0.70 23.75 0.59 24.45 0.54 

รายได้รวม 3,160.52 100.00 4,008.10 100.00 4,574.40 100.00 

ปี 2556 – 2558  บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 3,161  ล้านบาท และ 4,008  ล้านบาท และ 4,574 ล้านบาท
ตามลําดบั โดยรายได้หลกัมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 69 – 84ของรายได้รวม สว่นรายได้ท่ีสําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการบริการติดตัง้ ซึง่มีสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 16 – 29  ของรายได้รวม  

  ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,574  ล้านบาทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 14.13  เม่ือเทียบปี 2557  โดย
แบง่เป็นรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรายได้จากการบริการติดตัง้ 
ในสดัสว่นร้อยละ 69  และร้อยละ 29  ของรายได้รวม ตามลําดบั 

 



 

    102 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

- รายได้จากการขาย 

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึง่ในปี 2556 
– 2558  บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 2,637   ล้านบาท 2,978  ล้านบาท และ 3,174 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 83 ร้อยละ74 และร้อยละ69 ของรายได้รวม ตามลําดบั  

รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2556 – 2558  สามารถแบง่ตามประเภทของสนิค้าหลกัๆ ได้ดงันี ้

รายได้จากการขาย  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า   2,107.19 79.89 2,235.70 75.09 2,186.94 68.90 

หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง   230.23 8.73 440.60 14.80 499.85 15.75 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการ

ติดตัง้ 
  104.08 3.95 101.08 3.39 168.09 5.30 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า   93.21 3.54 140.86 4.73 221.87 6.99 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนั

ไฟลาม 
  49.96 1.89 37.31 1.25 36.82 1.16 

สินค้าเทคโนโลยีและสารสนเทศ   24.66 0.93 13.96 0.47 23.48 0.74 

อ่ืนๆ   28.12 1.07 7.98 0.27 37.25 1.17 

รวมรายได้จากการขาย   2,637.45 100.00 2,977.49 100.00 3,174.30 100.00 

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2556– 2558  มีอตัราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7-13 ต่อปี โดยมีสาเหตมุาจาก
ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของหลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสว่าง มีสดัส่วนการขายประมาณร้อยละ  9-16 ของรายได้จากการขาย 
และมีอตัราเติบโตเฉลี่ยปี  2557  ประมาณร้อยละ  90  ปี 2558 , ประมาณร้อยละ 13  ต่อปี   สดัส่วนรายได้จากการขาย ปี 
2558  มีอตัราเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  สําหรับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าหลกัของบริษัทในปี 2558 
เน่ืองจากราคาทองแดงปรับลด ทําให้มลูคา่รวม ของยอดรายได้รวมลดลง  

ทัง้นี ้ปริมาณจําหนา่ยและยอดขายของสายไฟฟา้ในระหวา่งปี 2556  –2558  สรุปได้ดงันี ้ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร ล้านบาท ล้านเมตร 

สายไฟฟา้ 2,107.19 68.06 2,235.70 85.00 2,186.94 92.00 
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บริษัทมีรายได้ จากการขายสายไฟฟ้าในปี 2557 จํานวน 2,236 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 
2556   เน่ืองจากบริษัทได้รับงานจากโครงการตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ เช่น โครงการรถไฟฟา้  โครงการหมู่บ้านจดัสรร ฯลฯ 

ปี 2558  บริษัทมีรายได้จากการขายสายไฟฟ้า  จํานวน 2,187  ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน   เน่ืองจากราคาจําหน่ายสายไฟฟ้า ได้ปรับลดลงตามการลดลงของราคาทองแดง ซึ่งเป็นต้นทนุท่ีสําคญัของสายไฟฟ้า 
โดยปรับลดลงเหลือประมาณ 32 บาทต่อเมตรในปี 2558  จากเฉลี่ยประมาณ 33 บาทต่อเมตรในปี 2557  คิดเป็นราคา
จําหนา่ยตอ่หนว่ยลดลงในอตัราประมาณร้อยละ 3 

สําหรับรายได้จากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ซึง่ได้แก่ หลอดไฟและอปุกรณ์สอ่งแสงสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า
และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบป้องกนัไฟลาม หม้อแปลง
ไฟฟ้า และอื่นๆ มีจํานวนรวมประมาณ530 ล้านบาท 742 ล้านบาท และ 987 ล้านบาท ในปี 2556– 2558ตามลําดบั คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 20-30   ของรายได้จากการขาย  โดยรายได้จากการหลอดไฟและอปุกรณ์ส่องสว่างมีอตัราการเติบโต
เฉลี่ยเพิ่มขึน้มาก เน่ืองจากบริษัทได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าเพิ่มในเขตภาคกลาง  และในปี 2558 บริษัท ได้
เพิ่มการจําหนา่ยสินค้าเก่ียวกบัเทคโนโลยี   ซึง่เป็นสดัสว่นรัอยละ 1 ของยอดขายรวม  

อนึ่ง รายได้จากการจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ของบริษัทมาจากการจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศทัง้หมด โดยจัดจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน มีจํานวนรวม
ประมาณ 3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายเพิ่มฐานลกูค้าไปยงัตา่งประเทศในแถบอาเซียน เพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ่ง
ทําการตลาดในภาคหน่วยงานราชการมากขึน้ โดยมอบหมายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ ดําเนินการในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ราชการ ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุกดงักล่าว บริษัทมีความมัน่ใจวา่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจดัหาลกูค้าด้วยการติดต่อโดยตรงกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ทัง้การเข้าพบโดยตรงและ/หรือ
การติดต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่านการแนะนําจาก
พนัธมิตรทางธรุกิจต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ลกูค้า และผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มี
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและประวตัิการชําระเงินของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือกําหนดและปรับปรุงนโยบายการกําหนด
วงเงินสินเช่ือ และระยะเวลาให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยทําให้บริษัทสามารถควบคุมวงเงินการขายให้แก่ลกูค้าแต่ละรายได้
อย่างรัดกมุมากยิ่งขึน้ 

 

- รายได้จากการบริการตดิตัง้ 

ธุรกิจการให้บริการติดตัง้ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา 
และรับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance 
Services) และ (2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม (Fire Protection System)  (3)ธุรกิจ
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การให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า (บริษัทย่อย)  โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการติดตัง้เป็นจํานวน 501 ล้านบาท  1,007  
ล้านบาท  และ 1,341 ล้านบาท ในปี 2556 – 2558  ตามลําดบัหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16  ร้อยละ 25 และร้อยละ 29 
ตามลําดบั  ซึ่งคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย ประมาณร้อย  67 ต่อปี  ทัง้นี ้อตัราเติบโตดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของ
ธุรกิจการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึง่มีสดัส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 – 95  ของรายได้จากการ
บริการติดตัง้รวม เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการขยายเสา
โทรคมนาคมและการติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือรองรับเครือขา่ย 4G ของผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี   
สําหรับปี 2558  บริษัทมีรายได้จากการบริการติดตัง้เป็นจํานวน 1,341  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผ่านมา เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเพ่ิมขึน้ประมาณ 451 ล้านบาท เน่ืองมาจากในปี 
2558   ได้รวมรายได้ของบริษัทย่อย นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั รวมทัง้บริษัทมีสญัญาก่อสร้างเสาใหม่
กบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรทซึง่มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี   รายได้งานติดตัง้โทรคมนาคมเป็นงาน 4G 
ของผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (ต่อเน่ืองมาจากปี 2557)ทัง้นี ้รายได้จากการบริการติดตัง้ในปี 2556 
– 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ปี 2556 – 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม เป็นจํานวน 469 ล้านบาท 827 ล้าน
บาท  ตามลําดบั เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 77และสําหรับปี 2558 รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม เป็น
จํานวน 1,278  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 55 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าภายในประเทศทัง้หมด ซึ่งได้แก่ 
เจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคม และผู้ รับเหมารายใหญ่ซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง โดย ณ 
สิน้ปี 2558 บริษัทมีสญัญางานให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึง่มีมลูค่ารวมประมาณ 3,928 ล้านบาท และมีรายได้จาก
การให้บริการท่ีรับรู้จนถึงวนัสิน้งวด ตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไป เป็นจํานวน 3,718  ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 
2558 เป็นจํานวน 1,279 ล้านบาท ทัง้นี ้รูปแบบของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานี

รายได้จากการบริการตดิตัง้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 468.60 93.54 827.36 82.17 1,278.49 95.34 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟ

ลาม 
26.68 5.33 27.57 2.74 35.89 2.68 

รายได้จากการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้ - - 144.55 14.36 15.86 1.18 

รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 5.70 1.14 7.38 0.73 10.71 0.80 

รวมรายได้จากการบริการตดิตัง้ 500.98 100.00 1,006.86 100.00 1,340.95 100.00 
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ฐาน (New Site) การติดตัง้อปุกรณ์เสริม (Upgrade)และงานติดตัง้อปุกรณ์ภายในอาคาร (Inbuilding Coverage)  โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556-2558  มลูค่างานของ New Site มีจํานวน 1,259 ล้านบาท 2,297 ล้านบาท และ 3,068 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 77  ร้อยละ 80 และร้อยละ 78  ของมลูค่าโครงการทัง้หมด ตามลําดบั ซึ่งสามารถแบง่รายได้การ
ให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามรูปแบบของการให้บริการได้ดงันี ้

หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2557 ปี 2558 

  รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

มูลค่า

โครงการ 

รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

 มูลค่า

โครงการ 

รายได้ที่รับรู้

สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 

2557 

รายได้ที่

รับรู้ใน

ระหว่างปี 

2557 

รวม

รายได้ที่

รับรู้  

รายได้ที่รับรู้

สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 

2558 

รายได้ที่

รับรู้ในงวด 

ปี2558 

รวม

รายได้ที่

รับรู้ 

New Site 2,296.95 1,214.53 683.45 1,897.98 3,068.11 1,897.98 1,015.44 2,913.42 

Upgrade 409.92 233.11 135.43 368.54 600.02 368.54 197.58 566.12 

IBC - - - - 47.57 - 37.52 37.52 

งานอ่ืนๆ * 152.86 129.51 8.49 138.00 212.61 138.00 27.96 165.96 

รวม 2,859.73 1,577.15 827.37 2,404.52 3,928.31 2,404.52 1,278.50 2,683.02 

หมายเหต:ุ * งานอื่นๆ ได้แก ่งานติดตัง้ New Site พร้อม Upgrade และงานตดิตัง้พิเศษ 

สําหรับรายได้จากการติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม มีจํานวน 27 ล้านบาท 28 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ในปี 2556– 
2558 ตามลําดบั โดยบริษัทให้บริการออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามให้แก่ลกูค้า ด้วยการติดตัง้วสัดุ
และอปุกรณ์ป้องกนัไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่
สามารถป้องกันผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชัว่โมง ทัง้นี ้ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการ
สว่นใหญ่ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสําคญัของการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามมากขึน้ เน่ืองจากสามารถชว่ยชะลอการเผา
ไหม้และการเกิดควนัไฟ ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยัได้   

 รายได้จากการบริการอ่ืนๆ ในปี 2556- 2558 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way  ซึง่เป็นโครงการลงทุน 
ติดตัง้  และบํา รุง รักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และรายได้บริการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเป็น

รายได้งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  มลูค่าโครงการทัง้สิน้ 158 ล้านบาท  โดย
บริษัทรับรู้รายได้ตามสดัสว่นงานท่ีทําเสร็จในปี 2557   เป็นจํานวน 145 ล้านบาท    และรับรู้สว่นท่ีเหลือ 13  ล้านบาทและมี
งานเพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาทในปี  2558  
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- รายได้ค่านายหน้า 

รายได้ค่านายหน้า เป็นรายได้ท่ีเกิดจากบริษัทยอ่ย ในการรับดําเนินการเก่ียวกบัติดต่อส่ือสาร จํานวน  35 ล้าน 
บาทคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม 
 

- รายได้อ่ืนๆ 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริม
การตลาดของผู้ผลติสนิค้า ดอกเบีย้รับ คา่เช่า กําไรจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น โดยในปี 
2556 - 2558 บริษัทมีรายได้อ่ืนประมาณ 22 ล้านบาท 24 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม 

 รายละเอียดของรายได้อ่ืนๆ ของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีรายละเอียดดงันี 
 

หมายเหต:ุ * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน เงินรับคืนค่าเครมประกนัภยั เงินรับคืนค่าภาษีต่างๆ และรายการ

ปรับปรุงตา่งๆ เป็นต้น  

 

 

 

รายได้อ่ืนๆ ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่นายหน้า 6.80 30.79 - - - - 

รายรับจากค่าสง่เสริมการตลาดของผู้ผลติ

สนิค้า 
- - 4.12 17.35 - - 

ดอกเบีย้รับ 6.58 29.78 8.62 36.30 9.86 40.33 

กําไรขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 1.07 4.85 0.53 2.23 3.90 15.95 

รายได้คา่ขนสง่ 2.31 10.46 3.08 12.97 - - 

หนีส้ญูรับคืน - - - - - - 

อื่นๆ * 5.33 24.12 7.40 31.15 10.69 43.72 

รายได้อ่ืน 22.09 100.00 23.75 100.00 24.45 100.00 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  

- ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทมาจากต้นทนุจากการซือ้สินค้ามาเพ่ือขายเป็นหลกั โดยทัว่ไป บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขาย
โดยบวกกําไรสว่นเพิ่ม (Margin) จากต้นทนุท่ีซือ้มา เพ่ือจําหน่ายให้แก่ลกูค้าต่อไป โดยในปี 2556- 2558 บริษัทมีต้นทนุขาย
จํานวน 2,411ล้านบาท 2,700 ล้านบาท และ 2,880  ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก
ขาย คิดเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 91 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย ตามลําดบั  

ปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขาย 2,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยมีอตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 91เพิ่มขึน้จากร้อยละ 89 
ปี 2555 เน่ืองจากราคาทองแดงลดลงสง่ผลทําให้ราคาขายลดลง ในขณะท่ีต้นทนุสินค้าไม่ได้ปรับลดลงตามเน่ืองจากบริษัท
บนัทกึต้นทนุตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี ้บริษัทไม่มีส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึง่ของบริษัท ปี 2556  ทํา
ให้ส่วนลดรับมีจํานวนลดลงจาก 59 ล้านบาท ปี 2555 เหลือ 15 ล้านบาท ปี 2556 อีกทัง้บริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลด
ราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท ปี 2556  

ปี 2557  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,700 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 12  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีสูงขึน้  โดยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  
และบริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลดราคาทนุของสินค้าเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท ใน
ปี 2557   

ปี 2558  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,880 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้
ตามรายได้จากการขายท่ีสูงขึน้  โดยมีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91  
และบริษัทมีการตัง้สํารองเพ่ือปรับลดราคาทนุของสินค้าเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจํานวนประมาณ 29 ล้านบาท ใน
ปี 2557   

- ต้นทุนบริการตดิตัง้  

ต้นทุนการให้บริการเป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการให้บริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกันไฟลาม 
และอื่นๆ โดยในปี 2556 - 2558 ต้นทนุบริการติดตัง้มีจํานวนประมาณ 332 ล้านบาท 695 ล้านบาท และ 908ล้านบาท 
ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 66  ร้อยละ 69  และร้อยละ 68  ของรายได้จากการบริการติดตัง้ ตามลําดบั ทัง้นี ้
ต้นทนุบริการติดตัง้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่าสินค้าท่ีใช้ในการติดตัง้ เช่น เสาโทรคมนาคม อปุกรณ์
ต่างๆ ของงานโทรคมนาคม อปุกรณ์ต่างๆ ของงานปอ้งกนัไฟลาม อปุกรณ์ต่างๆของงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่รวมเป็น
สดัส่วนเฉล่ียในปี 2557- 2558 ประมาณร้อยละ 86  ร้อยละ 80  และร้อยละ 87  ของต้นทุนบริการติดตัง้ ตามลําดบั อนึ่ง 
ต้นทนุบริการติดตัง้มาจากการให้บริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 บริษัทมี
ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้จนถึงวนัสิน้งวดเป็นจํานวน 1,092  ล้านบาท 1,653 ล้านบาท และ 2,514   ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ต้นทุนบริการตดิตัง้งานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/56  ณ 31/12/57 ณ 31/12/58 

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้    

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้จนถงึวนัต้นงวด (ล้านบาท) 790.33 1099.28 1,652.82 

ต้นทนุบริการท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด (ล้านบาท) 308.95 553.54 861.58 

รวมต้นทนุบริการที่รับรู้จนถงึวนัสิน้งวด (ล้านบาท) 1,099.28 1,652.82 2,514.40 

อนึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  บริษัทได้ประมาณการต้นทนุบริการสําหรับโครงการโทรคมนาคมทัง้หมด
เป็นจํานวน 1,139 ล้านบาท 1,970 ล้านบาท และ 2,806 ล้านบาท  โดยได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมท่ีมีการ

ดําเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไปเป็นจํานวน 1,099 ล้านบาท 1,653 ล้านบาท และ 2,515 ล้านบาท แบง่เป็นต้นทนุ
บริการงานโทรคมนาคมยกมา 790 ล้านบาท 1,099 ล้านบาทและ 1,653 ล้านบาท และต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้ใน
ระหว่างปี 2556 – 2558  จํานวน 309 ล้านบาท 554 ล้านบาทและ 862 ล้านบาท ทัง้นี ้ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจาก
การติดตัง้งานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของประมาณการต้นทุนบริการโครงการ
โทรคมนาคมทัง้หมด   

 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
โดยท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกับรายได้รวม โดยมีสดัส่วนรวมกนั
ประมาณร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมในปี 2556-2557 และร้อยละ 10 ในปี 2558 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะมี
สดัส่วนค่อนข้างคงท่ี คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม สําหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกนั โดยสามารถสรุปและ
วิเคราะห์คา่ใช้จ่ายในแต่ละประเภทในช่วงท่ีผา่นมาได้ดงันี ้ 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จา่ยในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่าขนสง่ และค่าใช้จ่ายสง่เสริมการ
ขายเป็นหลกั โดยในปี 2556– 2558  มีจํานวนรวมประมาณ 74 ล้านบาท 86 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2 – 3 ของรายได้รวม   ซึง่คา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 - 2558  มีจํานวน 186 ล้านบาท 223 ล้านบาท และ 332 ล้านบาท ตามลําดบั 
หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 6-8  ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเป็นหลกั ซึง่คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 53 – 64 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีสําคญัอ่ืนๆ ประกอบด้วยค่าเสื่อม
ราคาของยานพาหนะและอปุกรณ์สํานกังาน คา่เชา่จ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน และค่าเช่าสํานกังานและโกดงั  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2556 มีจํานวน 186 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1 เม่ือ
เทียบกบัปี 2555 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2557 มีจํานวน 223 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 37 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 
2556  เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเป็นหลัก  โดยบริษัทมีการเพิ่มจํานวนพนักงานและจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2558 มีจํานวน 332 ล้านบาทเพิ่มขึน้จํานวน 109 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบั
ปี 2557 เน่ืองมาจากในปี 2558  บริษัทเพิ่มการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยี และพลงังาน  รวมถึงบริษัทย่อย  ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้จํานวน  58  ล้านบาท  และเม่ือต้นปี 2558 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทเก่ียวกับพลงังานแต่

เน่ืองจากติดปัญหาบางประการจึงต้องยกเลิกการลงทุน ทําให้เกิดผลขาดทุนจํานวน 2.4 ล้านบาท  และช่วงกลางปี 2558 
บริษัทได้ทําการย้ายสํานกังานและคลงัสินค้ามายงัท่ีทําการใหม่ ทําให้มีค่าขนย้ายและค่าบริการสํานกังานเพ่ิมขึน้ เป็นจํานวน 
3 ล้านบาท รวมทัง้มีการซือ้ทรัพย์สนิเก่ียวกบัเคร่ืองใช้สํานกังานใหม่ทัง้หมด  ทําให้มีคา่เส่ือมราคาเพิ่มในสว่นอาคารสํานกังาน 
คา่ตกแต่งสํานกังาน เคร่ืองใช้สํานกังาน  ฯลฯ จํานวน 8 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อยจํานวน 18  ล้าน
บาท   ทําให้คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2558 สงูกวา่ปีก่อน 

- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน โดยในปี 2556 – 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่าย
ทางการเงินจํานวน 21 ล้านบาท 6 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราดอกเบีย้จ่ายเฉล่ียอยู่ระหว่างประมาณ
ร้อยละ 5 - 8 ตอ่ปี  

อนึง่ ระหวา่งปี 2556 บริษัทใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน  459 ล้านบาท เป็นทนุหมนุเวียนของบริษัท  จนกระทัง่วนัท่ี  4 
กนัยายน 2556 บริษัท ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมกบัดําเนินการขายหุ้นของบริษัท และได้นําเงินจากการขายหุ้น
ในบริษัทมาชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้หมด ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในปี 2556 เป็นดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในช่วงเวลาก่อนท่ี
บริษัทจะดําเนินการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ และในระหว่างปีบริษัทได้มีการกู้ เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน
ประมาณ 118 ล้านบาท เพ่ือใช้ซือ้ท่ีดินสําหรับใช้ก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่  ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงิน
กู้ ยืมระยะยาวได้บนัทกึเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  

ปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการใช้วงเงินระยะสัน้  ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้เกิดจากวงเงินระยะยาวท่ีกู้ ไว้ในการซือ้ท่ีดินและ
ก่อสร้างอาคารสํานกังานท่ีจงัหวดัชลบรีุ  

ปี 2558  บริษัทมีการใช้วงเงินระยะสัน้ จํานวน 100 ล้านบาท  รวมทัง้มีดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีใช้ในการก่อสร้าง
อาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ เน่ืองจากอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแล้วเสร็จทําให้ดอกเบีย้ทิ่เกิดขึน้ต้องถือเป็น
คา่ใช้จา่ยทางการเงินในปีปัจจบุนั 
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กาํไร 

ปี 2556 – 2558  บริษัทมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และธุรกิจการ
ให้บริการติดตัง้ เป็นจํานวน 396  ล้านบาท 590 ล้านบาท และ 728 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณ
ร้อยละ 13  ร้อยละ 15 และร้อยละ 16  ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้:- 

-กาํไรขัน้ต้น – ธุรกจิจาํหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 227 ล้านบาท 277 ล้านบาท และ 
295  ล้านบาท ในปี 2556 – 2558 ตามลําดบั       โดยคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณ ร้อยละ 9  ของรายได้จากการขาย    

- กาํไรขัน้ต้น – ธุรกจิบริการติดตัง้ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการติดตัง้ ประมาณ 169 ล้านบาท และ312  ล้านบาท        ในปี 
2556– 2557  โดยคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 34   และ   ร้อยละ 31  ของรายได้จากบริการติดตัง้ ตามลําดบั ซึง่
จํานวนกําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ ดงักล่าวมาจาก  ลกัษณะงานในปี 2557  ส่วนใหญ่เป็นงานติดตัง้สถานีฐาน (New Site) ทําให้
อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2557  ต่ํากวา่อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2556 

ปี 2558 บริษัทมีกําไรขัน้ต้นประมาณ 433 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตัง้ หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อย
ละ 32  ซึง่อตัรากําไรขัน้ต้น ใกล้เคียงกบัปีก่อน เน่ืองจากงานสว่นใหญ่เป็นงานติดตัง้สถานีฐาน(New site) 

- กาํไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2556 – 2558  จํานวน 110 ล้านบาท 235  ล้านบาท และ 268  ล้านบาท และคิดเป็นอตัรา
กําไรสทุธิประมาณร้อยละ3 ร้อยละ 6 และร้อยละ 6 ตามลําดบั  

ปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 137 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 27 ล้านบาท 
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลประมาณ 24 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 4 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อย
ละ 20 ของกําไรก่อนภาษี ซึง่เป็นอตัราใกล้เคียงกบัอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วย
การลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัท่ี (530) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2556 - 2557 
เหลือร้อยละ 20 ตอ่ปี จากอตัราปกติร้อยละ 30 

ปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 299 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 64 ล้านบาท  
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี  55  ล้านบาท  และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 9 ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 21 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซึง่มีอตัราสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไม่มากเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 
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ปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีประมาณ 343 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ  75  ล้านบาท 
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 69 ล้านบาท  และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 6  ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 22 ของกําไร
ก่อนภาษี  ซึง่มีอตัราสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไม่มากเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ปี 2556- 2558 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 15  ร้อยละ 21 และร้อยละ 19 ตามลําดบั ซึง่เพิ่ม
สงูขึน้ตามกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้ในแต่ละปี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ในระหว่างปี 2556 - 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนประมาณ 106 ล้านบาท 214 ล้านบาท และ 222 ล้านบาท ตามลําดบั และได้มีการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 98 ล้านบาท 123  ล้านบาท และ 224 ล้านบาท

ตามลําดบั คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 89 ร้อยละ 71 และร้อยละ 101 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลประจําปี 2555 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 40 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

0.28 11.20 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 – สทุธิภายหลงั

จากหักเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดให้แกผู่้ ถือหุ้น จํานวน 40 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท * 

2.80 112.00 

รวมเงินปันผลประจําปี 2555 3.08 123.20 

เงินปันผลประจําปี 2556 ประกอบด้วย   

เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 

700 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

0.06 42.00 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2556 – สทุธิภายหลงั

จากหักเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดให้แกผู่้ ถือ 

0.08 56.00 

รวมเงินปันผลประจําปี 2556 0.14 98.00 
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เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลประจําปี 2557 ประกอบด้วย   

เงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้ นจํานวน 

700 ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

 

0.06 

 

42.00 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2557 – สุทธิภายหลงั

จากหกั เงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 1 โดยจ่ายหุ้นปันผล (ในอตัรา 

5 หุ้นเดิมตอ่ 

1 หุ้นปันผล) 

 

 

0.10 

 

 - เงินสดปันผล 0.011.20  

                          รวม 0.112 80.70 

รวมเงินปันผลประจําปี 2557 0.1112 122.70 

เงนิปันผลประจาํปี 2558 ประกอบด้วย   

- เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 

1,050 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

0.10 106 

- เงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 –สทุธิภายหลงั

ภายหลงัจากหกัเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็น

เงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น* 

0.10 111 

เงนิปันผลประจาํปี 2558  0.20 217 

หมายเหต ุ: *สําหรับการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลงัปี 2558 นัน้จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 นอกจากนีจํ้านวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ิมขึน้หากมีผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซือ้
หุ้นสามญัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัก่อนปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจํานวนรวมของเงินปันผลจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตามจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CSS-W1 ใช้สิทธิแปลงสภาพซือ้หุ้นสามญัครบเต็มจํานวน จะทําให้จํานวนรวมของเงินปันผลปี 2558 จะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 
224 ล้านบาท  

สําหรับในอนาคต บริษัทจะยงัคงดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได้ระบใุนส่วนท่ี 2 ข้อ 8 โครงสร้าง
เงินทนุ หวัข้อ 8.3 นโยบายการจา่ยเงินปันผล อยา่งเคร่งครัด 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
สนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556- 2558 มีจํานวนประมาณ 2,060 ล้านบาท 2,612 ล้านบาท และ 
3,437 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ซึง่มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 39-51  ของ
สินทรัพย์รวมทัง้หมด ส่วนสินทรัพย์ท่ีสําคัญรองลงมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ซี่งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 13-15  และท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 13  ของสนิทรัพย์รวม 

สําหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557จํานวนประมาณ 2,612 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 552 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.79 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2556 เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 182 ล้านบาท  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นมีจํานวนเพ่ิมขึน้ 303 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมีจํานวนเพ่ิมขึน้ 21 ล้านบาท เงินฝากธนาคารท่ีติด
ภาระคํา้ประกนัลดลง  18 ล้านบาท  และท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์มีจํานวนเพิ่มขึน้ 72 ล้านบาทเน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคาร
สํานกังานแห่งใหม่ และมีการซือ้ยานพาหนะและอปุกรณ์สํานกังานสําหรับใช้ในคลงัสินค้าแห่งใหม่ 

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2558  มีจํานวนเพ่ิมขึน้ประมาณ 825 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32  เม่ือเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองจากในระหว่างปี 2558   บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย(บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)จํากัด    
และ อาคารสํานกังานแห่งใหม่ ได้ก่อสร้างเสร็จ  มีการตกแต่งอาคารสํานกังานแห่งใหม่  และซือ้อุปกรณ์ สํานกังาน เพ่ือใช้
สําหรับดําเนินการ  ปัจจุบัน บริษัทได้ย้ายมาดําเนินการอยู่ณ อาคารสํานักงานแห่งใหม่  และยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร
สํานกังาน รวมทัง้โกดงัเก็บสินค้า 

รายละเอียดของสินทรัพย์หลกัของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้:- 

- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น รวมประมาณ 1,018 ล้านบาท 1 ,321ล้าน
บาท และ 1,325  ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ49 ร้อยละ 51 และร้อยละ39 
ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้:- 

- ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  บริษัทมีลกูหนีก้ารค้า-สทุธิประมาณ 772  ล้านบาท 897 ล้านบาท และ 963 
ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวมประมาณ ร้อยละ37 ร้อยละ 34 และร้อยละ 28  ตามลําดบั โดย
ลกูหนีก้ารค้ามีจํานวนเพ่ิมขึน้ตามยอดขายสินค้าของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและการพิจารณาให้สินเช่ือแก่
ลกูค้าแต่ละรายท่ีชดัเจน โดยบริษัทพิจารณาลําดบัชัน้การให้สินเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลกูค้า
ย้อนหลงั และวิเคราะห์ด้านการเงิน และด้านธุรกิจ และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเช่ืออย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉลี่ย 
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บริษัทให้ระยะเวลาชําระค่าสินค้าแก่ลกูค้าประมาณ 30 - 90 วนั โดยรายละเอียดของอายลุกูหนีก้ารค้าของบริษัท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 - 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้:- 

ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 

                                                                                                                                                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

ลกูหนีย้งัไม่ถงึกําหนดชําระ   413.38 47.45% 519.48 54.04% 548.00 53.26% 

ลกูหนีเ้กินกําหนดชําระ       

  ไม่เกิน 3 เดือน 316.14 36.29% 322.80 33.60% 359.00 34.89% 

  3 -  6 เดือน 17.84 2.05% 27.17 2.82% 32.00 3.11% 

  6 -  12 เดือน 19.41 2.23% 26.82 2.79% 7.00 0.68% 

  เกิน 12 เดือนขึน้ไป 104.47 11.99% 64.87 6.75% 83.00 8.06% 

ลกูหนีก้ารค้ารวม 871.24 100.00% 961.14 100.00% 1,029.00 100.00% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (99.41) (11.41)% (64.47) (6.70)% (67.00) (6.52)% 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 771.83 88.59 896.67 93.30 962.00 93.49 

บริษัทมีนโยบายในการประมาณการค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต การวิเคราะห์อายหุนี ้และสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการวิเคราะห์อายขุองหนีท่ี้คงค้าง บริษัทมีนโยบายท่ีจะ
ตัง้สํารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 50 ของมลูค่าลกูหนีส้ําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระ 6 – 12 เดือน และตัง้สํารองใน
อตัราร้อยละ 100 ของมลูคา่ลกูหนีส้ําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีอตัราส่วนลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเพิ่มขึน้เป็นประมาณร้อยละ 86 ของลกูหนีก้ารค้ารวม และมีอตัราส่วนลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่
เกิน 12 เดือน และอตัราสว่นลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 2 และร้อยละ 12 ของลกูหนีก้ารค้ารวม 
ตามลําดบั และได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 11 ของลกูหนีก้ารค้า
รวม ทําให้คงเหลือลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ ประมาณ 772 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีอตัราส่วนลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเป็นร้อยละ 90 ของลกูหนีก้ารค้ารวม และมีอตัราสว่นลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระตัง้แต่ 6 เดือนแตไ่ม่เกิน 12 เดือน และ
อตัราสว่นลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 3 และร้อยละ 7 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ตามลําดบั และได้
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ทําให้คงเหลือลกูหนี ้
การค้า-สทุธิ ประมาณ 897 ล้านบาท 
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ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2558  บริษัทมีอตัราส่วนลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถึงกําหนดชําระและลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระไม่เกิน 6 
เดือน รวมเป็นร้อยละ 91 ของลกูหนีก้ารค้ารวม และมีอตัราสว่นของลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระ ตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ประมาณร้อยละ 1  และอตัราส่วนลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 8   ของลกูหนีก้ารค้ารวม 
ตามลําดบั และได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวน 67  ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลกูหนีก้ารค้ารวม ทํา
ให้คงเหลือลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ ประมาณ 963  ล้านบาท 

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ และระบบการควบคุมและ
ติดตามการชําระหนีข้องลกูหนีท่ี้กําหนดขึน้มีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
พิจารณาปรับปรุงนโยบายทางด้านลกูหนีใ้ห้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยคํานงึถึงความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีบริษัท
จะได้รับ 

ปี 2556 – 2558   บริษัทมีอตัราสว่นทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ประมาณ 146  วนั 109  วนั และ  
104 วนั ตามลําดบั ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกบันโยบายการให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีก้ารค้าของบริษัท 

 
- ลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีอ่ื้นประกอบด้วย รายได้ค้างรับงานติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและอื่นๆ มลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่
เรียกเก็บ ลกูหนีอ่ื้น รายได้ค้างรับอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายลว่งหน้า และเงินทดรองจ่าย ซึง่มีจํานวนรวมประมาณ 245   ล้านบาท 424  
ล้านบาท และ 362  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  ตามลําดบั โดยมีมลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียก
เก็บเป็นสว่นประกอบหลกั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 65 – 97 ของมลูคา่ลกูหนีอ่ื้น    

มลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ เป็นรายได้ค่าบริการติดตัง้โทรคมนาคมท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วตามขัน้
ความสําเร็จของงาน แต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสญัญา ซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างาน
ผู้ รับเหมา ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน โดยมีจํานวน 228  ล้านบาท 278 ล้านบาท และ300  ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 - 2558 ตามลําดบั 

ในปี 2556 บริษัทมีมลูคา่งานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 1,634 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตัง้จนถึงวนัสิน้งวด คิดเป็นมลูค่ารวม 1,577 ล้านบาท แบง่เป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2556 จํานวน
รวม 468 ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ในปี 2556 จํานวน 468 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างแล้วเป็น
จํานวน 1,350 ล้านบาท คงเหลือมลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นจํานวน 228 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามรูปแบบ
ของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมได้ดงันี ้

 

 

หนว่ย: ล้านบาท 
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รูปแบบการ

ให้บริการ

ตดิตัง้ระบบ

โทรคมนาคม 

มูลค่า

โครงการ

รวม 

รายได้ที่รับรู้ตาม

ขัน้ความสําเร็จของ

งานในแต่ละพืน้ที่

ตดิตัง้ (> 95%) 

รายได้ที่รับรู้

สะสมจนถึง

วันที่ 1 ม.ค. 57 

รายได้ที่รับรู้

ในปี 2557 

จาํนวนเงนิที่

เรียกเก็บ

จากผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างานตดิตัง้

ที่แล้วเสร็จแต่

ยังไม่เรียกเก็บ 

New Site 2,296.95 1,897.98 1,214.53 683.45 1,687.08 211.04 

Upgrade 409.92 368.54 233.11 135.43 302.26 66.32 

อ่ืนๆ 152.86 138.00 129.51 8.49 141.67 0.41 

รวม 2,859.73 2,404.52 1,577.15 827.37 2,131.01 277.77 

  ทัง้นี ้ มลูคา่งานตดิตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไมเ่รียกเก็บ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 จํานวนเงินประมาณ 228 ล้านบาท  เป็นงานของ New Site 

ประมาณร้อยละ 59  โดย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทมีมลูคา่งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแตย่งัเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นจํานวน 202 ล้านบาท 

 

ปี 2557 บริษัทมีมลูค่างานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 2,860 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตัง้จนถึงวนัสิน้งวด คิดเป็นมลูค่ารวม 2,405 ล้านบาท แบง่เป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2557 จํานวน
รวม 1,577 ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ ปี 2557 จํานวน 827 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้างแล้วเป็น
จํานวน 2,131 ล้านบาท คงเหลือมลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นจํานวน 278 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามรูปแบบ
ของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมได้ดงันี ้

หนว่ย: ล้านบาท 

รูปแบบการ

ให้บริการ

ตดิตัง้ระบบ

โทรคมนาคม 

มูลค่า

โครงการ

รวม 

รายได้ที่รับรู้ตาม

ขัน้ความสําเร็จของ

งานในแต่ละพืน้ที่

ตดิตัง้ (> 95%) 

รายได้ที่รับรู้

สะสมจนถึง

วันที่ 1 ม.ค. 58 

รายได้ที่รับรู้

ในปี 2558 

จาํนวนเงนิที่

เรียกเกบ็จากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน

ตดิตัง้ที่แล้ว

เสร็จแต่ยังไม่

เรียกเกบ็ 

New Site 3,068.11 2,913.42 1,897.98 1,015.44 2,749.49 136.42 

Upgrade 600.02 566.12 368.54 197.58 525.28 79.34 

IBC 47.57 37.52 - 37.52 34.16 0.33 

อ่ืนๆ 212.61 200.66 138.00 62.66 184.12 16.53 

รวม 3,928.31 3,717.72 2,464.52 1,313.20 3,493.05 232.62 

ปี 2558  บริษัทมีมลูค่างานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจํานวน 3,928 ล้านบาท โดยได้ดําเนินการ
ติดตัง้จนถึงวนัสิน้งวด คิดเป็นมลูค่ารวม 3,718 ล้านบาท แบง่เป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2558  จํานวน
รวม 2,405  ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ ปี 2558  จํานวน 1,313  ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง
แล้วเป็นจํานวน 3,493  ล้านบาท คงเหลือมลูค่างานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นจํานวน 232ล้านบาท โดยในปี 
2558 ได้เพิ่มงานในสว่นของการติดอปุกรณ์ในอาคาร  ซึง่แบง่ตามรูปแบบของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมได้ดงันี ้
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- สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบายบนัทึกมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างติดตัง้ด้วยราคาทนุ (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ First in 
First out) หรือมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และบนัทกึมลูค่าสินค้าสําเร็จรูปประเภทสายเคเบิล้ด้วย
ราคาทนุ (วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ Specific) หรือมลูค่าสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากวา่  

ทัง้นี ้บริษัทจะบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าในงบกําไรขาดทนุในกรณีท่ีราคาทนุของสนิค้าคงเหลือในงวด
บญัชีใดๆ มีราคาสงูกว่ามลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เม่ือสถานการณ์ท่ีทําให้การปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือให้
ต่ํากว่าราคาทุนหมดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุท่ีเคยรับรู้ในงวดบญัชี
ก่อนๆ ในงบกําไรขาดทนุของงวดบญัชีนัน้ๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิประมาณ 312 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 451 ล้าน
บาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 15 ร้อยละ 13 และร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้
รายละเอียดของสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้:- 

ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ 

                                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

สินค้าสําเร็จรูป 335.00 107.23% 337.00 100.90% 358.00 79.38% 

หกั  รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่

สทุธิท่ีจะได้รับ 

(26.24) (8.40%) (26.00) (7.78)% (29.00) (6.40)% 

สินค้าสําเร็จรูป – สทุธิ 308.76 98.83% 311.00 93.00% 329.00 72.95 

งานระหวา่งตดิตัง้ – งานโทรคมนาคม 2.81 0.90% 19.00 5.70% 108.00 23.95 

งานระหวา่งตดิตัง้ – อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลาม

และอ่ืนๆ 

0.85 0.27% 4.00 1.20% 14.00 3.10 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 312.42 100% 334.00 100.00% 451 100 

สนิค้าคงเหลือของบริษัทสว่นใหญ่อยูใ่นรูปของสินค้าสําเร็จรูป โดยสินค้าสําเร็จรูป-สทุธิมีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 73-
99  ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือเป็นงานระหว่างติดตัง้ – งานโทรคมนาคม และงานระหว่างติดตัง้ – 
อปุกรณ์ป้องกันไฟลามและงานติดตัง้อื่นๆ  ทัง้นี ้บริษัทมีงานระหว่างติดตัง้ – งานโทรคมนาคม ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา 
เน่ืองจากบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมในระยะแรกท่ี 95% ของมลูค่างาน เม่ืองานท่ี
บริษัทได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงได้บนัทกึมลูค่างานท่ียงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นงาน
ระหว่างติดตัง้อยู่ในบญัชีสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีจํานวน 3 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท และ 108 ล้านบาท ในปี 2556-2558 



 

    118 
 

ตามลําดับ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ร้อยละ 6 และร้อยละ 24 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ สําหรับช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั ตามลําดบั 

ในช่วงปี 2557- 2558 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉล่ียประมาณ 40 วนั 41 วนั และ 37  วนั ตามลําดบั 
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายในการจดัเก็บสินค้าสําเร็จรูปประมาณ 30 - 45 วนัของประมาณการยอดขาย เพ่ือให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลาขายสนิค้าของบริษัทในปัจจบุนั 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายตัง้สํารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าสําเร็จรูป โดยจะตัง้สํารองในอตัราร้อยละ 25 สําหรับ
สายไฟฟ้าท่ีจดัเก็บนานเกินกว่า 2 ปี และตัง้สํารองในอตัราร้อยละ 25 – 100 เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาท่ีจดัเก็บ สําหรับสินค้า
ประเภทอ่ืนท่ีจดัเก็บนานเกินกว่าตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากสินค้าสําเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทสายไฟฟ้า จึง
ไม่มีปัญหาเร่ืองความล้าสมยัและเสื่อมสภาพ โดยในปี 2556  บริษัทได้ตัง้สํารองค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินค้าสําเร็จรูป

ประมาณ 26  ล้านบาท   สําหรับ ปี 2557 บริษัทได้มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าสําเร็จรูปเท่าเดิม   ปี 2558  
บริษัท ได้มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึน้ประมาณ 3  ล้านบาท ทําให้สํารองค่าเผ่ือการลดมลูค่า
ของสนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือณสิน้ปี 2558 เป็นจํานวน 29 ล้านบาท 

 

- ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิประมาณ 276  ล้านบาท  348 ล้านบาท 
และ 468 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ท่ีดิน  อาคาร  ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ  
71  ร้อยละ 56 และร้อยละ  79  ของสนิทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิทัง้หมด ตามลําดบั สําหรับสินทรัพย์อ่ืนท่ีมี
สดัส่วนรองลงมา ได้แก่  ยานพาหะ และ  อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสญัญา ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ17 ร้อยละ 16 และ 
ร้อยละ 13 ของสนิทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ประมาณ 276 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 159 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราร้อยละ 136 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 เน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุซือ้ท่ีดิน จํานวน 13-2-74 ไร่ ในราคา 148 ล้าน
บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 2 ล้านบาท) เพื่อใช้ก่อสร้างสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ และมีการลงทุนถมท่ีดิน
ดงักลา่วประมาณ 19 ล้านบาท โดยในปี 2556 บริษัทมีการตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน
ประมาณ 17 ล้านบาท 

 ณ  ปี 2557  บริษัทมีท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ประมาณ  348 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 72 ล้านบาท  เพิ่มขึน้
ในอตัราร้อยละ 26  เม่ือเทียบกบัปี 2556  เน่ืองจากบริษัทมีการก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่    ซึง่ยงัอยู่ใน
ระหวา่งก่อสร้าง บริษัทมีการตดัคา่เสื่อมราคาของสนิทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน 19 ล้านบาท 

ปี 2558 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ประมาณ468 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 120 ล้านบาท เพิ่มขึน้ใน
อตัราร้อยละ 34เม่ือเทียบกบัปี 2557  เน่ืองจาก ระหว่างปี บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย   และได้ รวมทรัพย์สินของบริษัท
ย่อยเข้าไปในงบการเงินรวม  และในส่วนของบริษัทอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จ ซึ่ง
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บริษัทได้ย้ายท่ีทําการมายงัสํานกังานแหง่ใหม่ ทําให้มีทรัพย์สินในส่วนของค่าตกแต่งอาคารสํานกังาน อปุกรณ์สํานกังาน และ
เคร่ืองใช้สํานกังานเพ่ิมขึน้จากปีก่อน บริษัทมีการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน 34 ล้านบาท 

- สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ปี 2556 บริษัทได้มีการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึ่งกําหนดให้บริษัทระบุผล
แตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยจากการนํามาตรฐานการ
บญัชีดงักลา่วมาถือปฏิบติัมีผลทําให้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวนประมาณ 29 ล้านบาท  20 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* 64.49% 81.61% 70.47% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.44% 10.07% 8.87% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.56 1.72 1.51 

              หมายเหต ุ: * คาํนวณจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ                 ** คํานวณโดยปรับข้อมลูให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualization) 

 

ปี 2556 - 2558 บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้อย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มของ
การใช้ประสทิธิภาพจากสนิทรัพย์ในการดําเนินงานท่ีดีขึน้ โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ ร้อยละ 64 ร้อย
ละ82และร้อยละ 70 ตามลําดบั มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้อยละ5  ร้อยละ 10 และร้อยละ 9ตามลําดบั และ
มีอตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 1.56 เทา่  1.72 เทา่ และ 1.51 เทา่ ตามลําดบั 

สภาพคล่อง 

                                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 213.38 334.70 446.97 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (202.83) (51.57) (410.70) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 145.46 (101.30) 278.04 

กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 155.91 181.83 341.31 



 

    120 
 

จากนโยบายการประกอบธรุกิจของบริษัทท่ีต้องการเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายสินค้า และการให้บริการติดตัง้ ดงันัน้ 
กระแสเงินสดส่วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในรูปแบบของสินค้าคงเหลือ และลกูหนีก้ารค้า ซึง่มีผลทําให้ในแต่ละปี 
บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทนุเป็นหลกั  

ปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 213 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ่ื้นลดลง 327 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 137 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 214 ล้าน
บาท และสินค้าคงเหลือลดลง 39 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 203 ล้านบาท โดยใช้
ซือ้ท่ีดิน ลงทนุถมท่ีดิน และซือ้สนิทรัพย์อ่ืนๆ รวมประมาณ 173 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ประมาณ 145 ล้านบาท ซึง่มาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ซือ้ท่ีดิน 118 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 429 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนเสนอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 631 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตาม ในระหวา่ง ปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับผลประกอบการในปี 2555  
และจากกําไรสะสม เป็นจํานวนรวมประมาณ 154 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ ้ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใน ปี 2556 เพิ่มขึน้
ประมาณ 156 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2556 ประมาณ 216 ล้านบาท 

ปี 2557 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 335 ล้านบาท  ซึง่ส่วนใหญ่มาจากลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 268 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 299 ล้านบาท  ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 370 
ล้านบาท  สินค้าคงเหลือลดลง 21 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 52 ล้านบาท  โดยใช้
ในการก่อสร้างอาคารสํานกังานใหม่และซือ้สินทรัพย์อ่ืนๆ รวมประมาณ 72 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและเงิน
ฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัลดลงจํานวน 20 ล้านบาท  ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจํานวน 101 
ล้านบาท  ซึง่มาจากการจา่ยชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินประมาณ 42 ล้านบาท  และมี
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 39 ล้านบาท  อย่างไรก้อตามในปี 2557 บริษัทได้มการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นจํานวน 98 ล้านบาท  ด้วยเหตุนีส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2557 
เพิ่มขึน้ประมาณ 182 ล้านบาท  และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2557 ประมาณ 398 ล้านบาท  

ปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 447 ล้านบาท  ซึง่ส่วนใหญ่มาจากลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ่ื้นลดลง  122  ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษี 343 ล้านบาท  ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 11  ล้าน
บาท  สินค้าคงเหลือลดลง 21 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมาณ 411ล้านบาท  โดยใช้ใน
การก่อสร้างอาคารสํานกังานใหม่และซือ้สินทรัพย์อ่ืนๆ รวมประมาณ 98  ล้านบาท มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 316 ล้านบาท 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจํานวน 278 ล้านบาท  มาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 70 ล้านบาท เงินกู้ ยืม
ระยะยาว 37 ล้านบาท และการจ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาการเงินประมาฯ 13 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 298 ล้านบาท  อย่างไรก้อตามในปี 2558  บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 115 ล้านบาท  ด้วยเหตนีุส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2558  เพิ่มขึน้ประมาณ 314 ล้านบาท  
และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2558  ประมาณ 712  ล้านบาท  
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ทัง้นี ้บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2556 - 2558 คิดเป็น 1.69  เท่า 1.58 เท่า และ 1.57 เท่า ตามลําดบั และ
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว คิดเป็น 1.35  เท่า 1.31 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลําดบั ซึง่อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ในระดบัไม่สงู
มากนกั เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยท่ีผ่านมา บริษัทใช้แหล่งเงินทนุจาก
เงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกัเพ่ือใช้ในการซือ้หรือสํารองสินค้า และใช้จ่ายในการติดตัง้งานโทรคมนาคม และงานติดตัง้อปุกรณ์
ปอ้งกนัไฟลามและอื่นๆ รวมทัง้นําไปใช้ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรบางสว่น เช่น ยานพาหนะ และอปุกรณ์ประหยดัพลงังาน สง่ผล
ทําให้บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนใกล้เคียงกบัหนีส้นิหมนุเวียนมาโดยตลอด  

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

- โครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558 อยู่ในระดบั 1  เท่า 1.17 เท่า และ 1.07เท่า 
ซึง่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นท่ีเทา่กนั 

 

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558  มีจํานวนประมาณ 1,032 ล้านบาท 1,411 ล้านบาท และ 
1,750 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนีส้นิสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ซึง่คิดรวมเป็นประมาณ
ร้อยละ 78 ของหนีส้นิทัง้หมด  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 1,032 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมาณ 917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
จํานวนประมาณ 769 ล้านบาท  และต้นทนุท่ียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ 114 ล้านบาท ทัง้นี ้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
มีจํานวนลดลงประมาณร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากมีเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจาก 817 ล้านบาทเป็น 721 ล้านบาท 
และมีรายได้รับลว่งหน้าลดลงจาก 118 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 115 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 11 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากส่วนท่ีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 103 ล้านบาท หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
จํานวนประมาณ 10 ล้านบาท และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 12 ล้านบาท 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 1,411 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมาณ 1,308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
จํานวนประมาณ 1,139 ล้านบาท ต้นทุนท่ียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ109 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 18 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  7 ของ
หนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 
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ปี จํานวนประมาณ 74 ล้านบาทและหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ13 
ล้านบาท สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 16 ล้านบาท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจํานวนประมาณ 1,750 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมาณ 1,591ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
จํานวนประมาณ 1,218 ล้านบาท ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกชําระจํานวนประมาณ167  ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  9  ของ
หนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนท่ีสําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 
ปี จํานวนประมาณ 101 ล้านบาท สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน จํานวนประมาณ 22 ล้านบาท และหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าซือ้-สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 19  ล้านบาท เจ้าหนีค้า่หุ้น 17 ล้านบาท 

- เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

อนึ่ง ในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทมีการใช้แหล่งทนุจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกั ซึง่อาจทําให้บริษัทประสบกบัความเส่ียง
ทางด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเช่ือหลกัท่ีบริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน และวงเงินขายลดลกูหนีก้ารค้า (Factoring) ซึง่สถาบนัการเงินมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีความมัน่ใจว่าบริษัทจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวแก่สถาบนั
การเงินได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

หนีส้นิในสว่นของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีรายละเอียดดงันี ้:- 

 เงนิกู้ ยืมระยะสัน้ วงเงนิรวม 1,884 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 เงินเบกิเกินบญัชี วงเงิน 78 ล้านบาท  ปี 2557 ยงัไม่ได้ถกูนําไปใช้ 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand ซึง่เป็นวงเงินคล้ายตัว๋สญัญาใช้เงิน 
แต่สามารถเบิกเงินจากสถาบนัการเงินตามยอดลูกหนีแ้ละ/หรือเจ้าหนีท่ี้ใช้อ้างอิง วงเงินรวม 1,806ล้านบาท 
(รวมวงเงิน Project Finance จํานวน 125 ล้านบาท)  ปี 2558 ไม่มีการนําไปใช้ 

 เงนิกู้ ยืมระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของคลงัสินค้าอําเภอบางพระ จงัหวดัชลบรีุ วงเงินรวม 
18.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วเป็นจํานวน 16.21 ล้านบาท คงเหลือวงเงินท่ียงั
ไม่ได้เบิกใช้จํานวน 1.9 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ ยืมเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 0.68 ล้านบาท   
และได้ชําระเสร็จสิน้เรียบร้อยภายในเดือน ตลุาคม 2557 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับซือ้ท่ีดิน และก่อสร้างสํานักงานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ท่ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี วงเงินรวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสําหรับซือ้ท่ีดิน จํานวน 120 ล้านบาท และวงเงินสําหรับ
ก่อสร้างสํานกังานและคลงัสินค้าแหง่ใหม่ จํานวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับ
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ซือ้ท่ีดินแล้วจํานวน 118.40 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินกู้ ยืมสําหรับซือ้ท่ีดินเป็นรายเดือนรวมทัง้หมด 78 
งวดๆ ละประมาณ0.83 ล้านบาทและชําระคืนงวดแรกเดือน กรกฎาคม 2558      โดยมียอดคงค้างประมาณ 
130  ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมสําหรับซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ จํานวนรวม 250 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2558  บริษัทไม่มียอดคงค้างสําหรับวงเงินดงักลา่ว 

ทัง้นี ้วงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินข้างต้นคํา้ประกนัโดยทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง และเงิน
ฝากธนาคาร รวมทัง้คํา้ประกนัโดยทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและญาติสนิทของกรรมการบริษัท ได้แก่ ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
และการคํา้ประกนัสว่นตวั (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2 ข้อ 11 รายการระหวา่งกนั) 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ของบริษัทในช่วงปี 2556 -2558  อยู่ท่ีระดบั 12.55 เท่า 71.72 เท่า 46.51 เท่า 
ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2556  บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ค่อนข้างต่ําเน่ืองมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานจํานวน 213  ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น จํานวนประมาณ 327 ล้าน
บาท เป็นสําคญั อีกทัง้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นมีจํานวนลดลงประมาณ 214ล้านบาท 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ในปี 2557 ได้เพิ่มขึน้เป็น 71.72 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานท่ีดีขึน้ โดยมีกําไรก่อนภาษีเพิ่มขึน้เป็น 299 ล้านบาท และมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้370 ล้าน
บาท ซึง่สามารถรองรับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึน้ประมาณ 268 ล้านบาท ทําให้มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้จ่ายท่ีดีขึน้  

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ ปี 2558 เทา่กบั 46.51 เทา่ลดลงจากปี 2557  เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานท่ีดีขึน้ โดยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลง 122  ล้านบาท มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 11 
ล้านบาท 

- หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้กับบริษัทลีสซิ่ง เพ่ือเช่า และเช่าซือ้ยานพาหนะ สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึง่อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
และคิดดอกเบีย้ในอตัราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.35 – 10.64 ต่อปี ในระหวา่งปี 2556-2558 

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556– 2558  บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินและ
สญัญาเช่าซือ้ เป็นจํานวน17 ล้านบาท 22 ล้านบาท และ 31   ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดแบง่ตามระยะเวลาชําระ
เงินดงันี ้                                                                     
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           หนว่ย: ล้านบาท 

 ณ 31/12/56 ณ 31/12/57  ณ 31/12/58 

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

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้อง

จ่ายตามสญัญาเช่า 

6.34 10.88 17.22 8.49 13.89 22.38 9.25 21.73 30.98 

ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (0.86) (0.96) (1.82)  (0.89) (1.39) (2.28) (1.34) (2.34) (3.68) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้

ต่ําท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 

5.48 9.92 15.40 7.60 12.50 20.10 7.91 19.39 27.30 

 

- ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชําระ 

ปี  2556-2558  บริษัทมีต้นทนุบริการสําหรับงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้ในระหว่างงวด เป็นจํานวน 309 ล้านบาท 553  
ล้านบาท และ 861 ล้านบาท ตามลําดบั โดยต้นทนุบริการใน  ปี 2556 – 2558บริษัทได้รับใบแจ้งหนีส้ําหรับต้นทนุบริการเป็น
จํานวน 275  ล้านบาท 574  ล้านบาท และ  910  ล้านบาท ตามลําดบั และมีงานระหว่างทํา จํานวน 2 ล้านบาท  19 ล้านบาท
และ  107  ล้านบาท ในปี 2556 -2558 ตามลําดบั ซึง่เกิดขึน้จากบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบ
โทรคมนาคมในระยะแรกท่ี 95% ของมูลค่างาน เม่ืองานท่ีบริษัทได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ ดังนัน้ งาน
โทรคมนาคมท่ียงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามขัน้ความสําเร็จดงักล่าว จะถูกบนัทึกเป็นงานระหว่างทําในบญัชีสินค้าคงเหลือ
แทน ด้วยเหตนีุ ้คงเหลือเป็นต้นทนุท่ียงัไม่ถกูเรียกชําระ เป็นจํานวน 114  ล้านบาท 109  ล้านบาท และ  164  ล้านบาท ณ สิน้
ปี  2556 - 2558 ตามลําดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้:-  
 

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/56 ณ 31/12/57   ณ 31/12/58 

ต้นทนุบริการทีรั่บรู้    

  ต้นทนุบริการที่รับรู้จนถงึวนัต้นงวด 790.33 1099.28 1,652.82 

  ต้นทนุบริการที่รับรู้ในระหวา่งงวด 308.95 553.54 861.58 

รวมต้นทนุบริการทีรั่บรู้ 1,099.28   1,652.82 2,514.40 

หกั ต้นทนุบริการท่ีเกิดขึน้จริง    

  ต้นทนุบริการที่เกิดขึน้จริงจนถงึวนัต้นงวด (713.69) (988.44) (1,545.05) 

  ต้นทนุบริการที่เกิดขึน้จริงในระหวา่งงวด (274.74)  (574.24) (910.08) 

บวก งานระหวา่งทาํ 2.81 19.14 107.61 

รวมต้นทนุบริการทีเ่กิดขึน้จริง (985.62)  (1,543.54) (2,347.52) 

ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกชําระ 113.66 109.28 166.88 
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- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 – 2558 มีจํานวนประมาณ1,028  ล้านบาท และ 1,202 ล้านบาท และ 
1,687 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีจํานวนเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการที่มีกําไรสทุธิ 110 ล้านบาท และ 235 ล้านบาท และ 249  
ล้านบาท ตามลําดบั  เน่ืองจากในระหวา่งปี2557 ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (CSS-W1)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดคา่ตอบแทนรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดสําหรับผลประกอบการในปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 3.08 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) รวมเป็นจํานวน
ประมาณ 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 75 ของกําไรสทุธิจากการเงินเฉพาะของบริษัท 
รวมทัง้ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้จากเดิม 5 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.50 บาทตอ่หุ้น และเพิ่มทนุจํานวน 300 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 150 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 100 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวมเป็น 50 ล้านบาท และเสนอขายต่อประชาชน (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย) 
จํานวน 200 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อผู้
ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ซึง่มีผลทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้
จาก 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 1,028 ล้านบาท ประกอบด้วย ทนุชําระแล้วจํานวน  
350 ล้านบาท ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั จํานวนประมาณ 7 ล้านบาท และกําไรสะสมจํานวน
ประมาณ  186 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฏหมายสะสม 24 ล้านบาท และกําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร จํานวน 161 
ล้านบาท  มีสว่นเกินมลูคา่หุ้น 485 ล้านบาท จากการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์  โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนเงิน 42 ล้านบาท  โดยบริษัท
ได้ดําเนินการจ่ายแล้วในเดือนธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,202 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 174 ล้าน
บาท  ซึง่มาจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวน 39 ล้านบาท  กําไรสทุธิ
ประจําปี 235 ล้านบาท  ในระหวา่งปีมีการจา่ยปันผล 98 ล้านบาท     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,687  ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 485ล้าน
บาท  ซึ่งมาจากการแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  ทําให้ทนุท่ีจดทะเบียนเพิ่มจํานวน 183 ล้านบาท ส่วนเกิน
มลูค่าหุ้น จํานวน 187 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวน 54 
ล้านบาท  กําไรสทุธิประจําปี 268 ล้านบาท  ในระหวา่งปีมีการจา่ยปันผล 115ล้านบาท            
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

          คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) มีรายละเอียดดงันี ้:- 

 ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1.40 ล้านบาท และ
คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 0.23 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบญัชี 

 ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1.40 ล้านบาท และ
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 0.86  ล้านบาท โดยปี 2558 บริษัท ได้เพิ่มจํานวนบริษัทย่อย เพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบญัชี 
 

ปัจจยัและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต ได้แก ่ 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าจะมีต้นทนุหลกัเป็นทองแดง ซึง่ราคาทองแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก 
โดยการเปล่ียนแปลงราคาทองแดงจะส่งผลกระทบต่อราคาซือ้หรือต้นทนุของสายไฟฟ้า รวมทัง้ราคาจําหน่ายหรือรายได้ และ
อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงท่ีราคาทองแดงปรับลดลง หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้
สอดคล้องตามราคาต้นทุนสินค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทนุขายและมลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท 
ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงได้ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาทองแดง
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มของราคาทองแดงและนําไปใช้ในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลงัของ
สายไฟฟา้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม เน่ืองจากโดยทัว่ไป เม่ือราคาทองแดงมีความผนัผวน จะใช้ระยะเวลาหนึง่ประมาณ 6 
- 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนท่ีจะสง่ผลกระทบต่อราคาจําหน่ายและต้นทนุของสายไฟฟ้า ด้วยวิธีการดงักล่าวจะช่วยบริษัทใน
การลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาทองแดงได้ระดบัหนึง่  

 

 ความเส่ียงจากความไม่สมํ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

การให้บริการออกแบบ และติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมของบริษัท เป็นการให้บริการซึง่มีลกัษณะเป็นรายโครงการท่ี
มีกําหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสัญญาว่าจ้างทํางานระยะยาว ดังนัน้ ความต่อเน่ืองในรายได้ของบริษัทจึงขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการได้รับเลือกเข้าทํางานในแต่ละโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสม่ําเสมอของรายได้การให้บริการ
ติดตัง้ระบบโทรคมนาคมของบริษัท อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทมีประวตัิการทํางานท่ีดี สามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้
ภายในระยะเวลากําหนดทกุโครงการ กอปรกบั ณ ปัจจบุนั ภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มเติบโตจากการ
เปิดประมูลใบอนุญาตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ 4G รวมทัง้มีการปรับปรุงระบบส่งสญัญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ือง 
ผู้บริหารของบริษัทจึงเช่ือวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนีไ้ม่มากนกั 
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 ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ และการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 
บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนสงู สําหรับการสัง่ซือ้สินค้าและจดัเก็บสนิค้าเพ่ือขาย ซึง่จะต้องมีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า รวมทัง้ใช้ในขัน้ตอนการเตรียมงานโครงการ และการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือการดําเนินงาน
ในโครงการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนท่ีจะได้รับชําระเงินจากผู้ว่าจ้างตามสญัญา ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา บริษัทใช้
แหล่งเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นเงินทุนหมนุเวียนหลกั เพ่ือดําเนินธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้มีอตัราส่วนสภาพคล่อง
และอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2556-2558 ดงันี ้ปี 2559  ประมาณ 1.69 เท่า และ 1.35 เท่า   ปี 2557  ประมาณ1.58 
เทา่ และ 1.31 เทา่  และปี 2558 ประมาณ  1.57 เทา่ และ 1.28 เทา่ ตามลําดบั  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ่งจดัทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543 และตาม

ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม  และถือปฏิบตัิอย่าง

สม่ําเสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้ สอบได้สอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทัง้ จดัให้มีและดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคมุภายใน เพ่ือให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมลูทางบญัชี ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและเพียง

พอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระทําหน้าท่ี กํากบัดแูลงบการเงิน 

ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ

เช่ือมัน่ได้ว่างบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถกูต้องในสาระสําคญัแล้ว 

 

 

 

 

(พล.ต.ต.ดร.สพุศิาล ภกัดีนฤนาถ)      (นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์) 

    ประธานกรรมการบริษัท         ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานการกาํกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยให้การสอบทานให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการอยา่งเพียงพอซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดและ

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

รวมทัง้การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานปี 2558  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้จํานวน 4  ครัง้ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยสรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีในรอบปี 2558 ดงันี ้

1. การสอบทานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูสําคญัทางการเงินรายไตรมาสและ

ประจําปี 2558 รวมทัง้งบการเงินรวม ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย โดย

ได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญ และรับคําชีแ้จงจากผู้ สอบบญัชี จนเป็นท่ีพอใจว่าการจัดทํางบการเงิน รวมทัง้การ

เปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงิน

ดงักล่าวท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากนีค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมลูท่ีมีสาระสําคญัในการ

จดัทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้แต่งตัง้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึง่เป็นบริษัท

อิสระจากภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด ได้

มอบหมายให้ นายศกัดิ์ศรี อําพวนั เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  และนายศกัดิ์ศรี อําพวนั แล้วเห็นว่ามีความเป็นอิสระ 

และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม

บริษัทยังได้จัดตัง้ สํานักงานผู้ ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับบริษัท สําบญัชีธรรมนิติ จํากัดอีกด้วย ทัง้นี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส 
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พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับความเห็นของผู้ สอบบัญชีท่ีรายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัท  

 

3. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี ในปี2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้ สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ รวมทัง้มีทักษะความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบธรุกิจของบริษัทฯ   

          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

   (รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



งบการเงนิ
และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)              
และบริษัทย่อย ซึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) ด้วยเชน่กนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต

หรือข้อผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจํานวนเงินและ   
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึง         
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก   
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้
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และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 เก่ียวกบัการหามลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ หนีส้ิน และ
หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ท่ีระบไุด้ของบริษัทย่อยซึ่งยงัไม่แล้วเสร็จ ทัง้นีข้้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด  

 

 
ศภุชยั  ปัญญาวฒัโน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 712,312,496      398,002,058      525,143,001      316,775,382      

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7 1,324,824,213  1,320,600,091  1,197,054,087  1,216,411,123  

สินค้าคงเหลือ 8 450,922,867      333,697,537      334,578,963      318,205,098      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8,433,190          8,822,357          2,731,695          5,369,952          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,496,492,766  2,061,122,043  2,059,507,746  1,856,761,555  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 187,948,633      177,948,633      176,048,633      176,048,633      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                           -                           494,158,940      150,000,000      

ประมาณการของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ของบริษัทย่อยท่ีตํ่ากว่าต้นทุน 9 257,766,989      -                           -                           -                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 468,065,876      347,563,538      433,587,895      352,677,321      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 20 17,810,257        20,284,010        10,463,168        8,919,332          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,949,201          5,524,403          4,747,668          5,099,611          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 940,540,956      551,320,584      1,119,006,304  692,744,897      

รวมสินทรัพย์ 3,437,033,722  2,612,442,627  3,178,514,050  2,549,506,452  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 146,974,494      -                           100,000,000      -

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11 1,217,839,722  1,138,630,568  1,177,665,475  1,138,336,362  

ต้นทุนท่ียังไม่เรียกชําระ 166,878,921      109,276,813      149,269,510      109,276,813      

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปี 13 28,200,000        18,240,000        28,200,000        18,240,000        

ส่วนของหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปี 14 7,907,533          7,572,330          6,378,350          7,203,219          

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 6,685,113          21,715,801        6,685,113          21,715,800        

   อ่ืน ๆ 16,187,796        12,333,438        10,551,655        12,267,314        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,590,673,579  1,307,768,950  1,478,750,103  1,307,039,508  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงปี 13 101,140,000      74,320,000        101,140,000      74,320,000        

หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 14 19,390,434        12,535,030        17,226,982        10,969,670        

เจ้าหนีค้่าหุ้น 9 16,800,000        -                           16,800,000        -                           

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15 21,789,985        16,165,188        18,564,533        16,165,188        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 159,120,419      103,020,218      153,731,515      101,454,858      

รวมหนีสิ้น 1,749,793,998  1,410,789,168  1,632,481,618  1,408,494,366  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16

   ทุนจดทะเบยีน

      หุ้นสามัญ 1,175,990,349 หุ้น (2557: หุ้นสามัญ

        980,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 587,995,175      490,000,000      587,995,175      490,000,000      

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,066,502,238 หุ้น (2557: หุ้นสามัญ

        700,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท  533,251,119      350,000,000      533,251,119      350,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 671,756,325      485,036,000      671,756,325      485,036,000      

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 17 53,583,408        38,603,265        53,583,408        38,603,265        

ส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6,827,505          6,827,505          -                           -                           

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 18 46,300,000        35,100,000        46,300,000        35,100,000        

   ยังไม่ได้จัดสรร 321,059,310      286,086,689      241,141,580      232,272,821      

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,632,777,667  1,201,653,459  1,546,032,432  1,141,012,086  

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 54,462,057        -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,687,239,724  1,201,653,459  1,546,032,432  1,141,012,086  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,437,033,722  2,612,442,627  3,178,514,050  2,549,506,452  

-                           -                           -                           -                           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 3,174,301,295  2,977,490,651  3,174,291,895  2,973,566,960  

รายได้จากการบริการติดตัง้ 1,340,979,958  1,006,863,427  1,081,753,121  862,316,717     

รายได้ค่านายหน้า 34,701,548        -                           -                           -                           

รายได้อ่ืน 24,451,953        23,750,745        14,986,669        22,268,562        

รวมรายได้ 4,574,434,754  4,008,104,823  4,271,031,685  3,858,152,239  

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,879,038,533  2,699,590,522  2,880,018,063  2,700,662,910  

ต้นทุนบริการติดตัง้ 908,129,878     694,501,618     728,627,311     577,291,326     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 101,202,978     86,106,803        99,909,166        85,779,756        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 331,741,817     223,255,627     274,390,317     220,810,987     

รวมค่าใช้จ่าย 4,220,113,206  3,703,454,570  3,982,944,857  3,584,544,979  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 354,321,548     304,650,253     288,086,828     273,607,260     

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (11,455,089)      (5,634,677)         (9,529,371)         (5,634,677)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 342,866,459     299,015,576     278,557,457     267,972,583     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (74,631,502)      (63,796,007)      (56,279,985)      (54,011,873)      

กําไรสําหรับปี 268,234,957     235,219,569     222,277,472     213,960,710     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (1,679,929)         -                           (1,679,929)         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (1,679,929)         -                           (1,679,929)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                           (1,679,929)         -                           (1,679,929)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 268,234,957     233,539,640     222,277,472     212,280,781     
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กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 248,381,333     235,219,569     222,277,472     213,960,710     

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,853,624        -                           -                           -                           

268,234,957     235,219,569     222,277,472     213,960,710     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 248,381,333     233,539,640     222,277,472     212,280,781     

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,853,624        -                           -                           -                           

268,234,957     233,539,640     222,277,472     212,280,781     

กําไรต่อหุ้น 21

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

   กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.24                    0.27                    0.21                    0.25                    

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.21                    0.25                    0.19                    0.23                    
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งบกระแสเงนิสด 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 342,866,459     299,015,576     278,557,457     267,972,583     

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 34,111,937        19,712,750        29,573,096        18,935,059        

   ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,338,377          (34,939,824)      2,969,547          1,301,089          

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (โอนกลับ) 3,283,024          (425,186)            4,373,651          6,200,386          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,895,153          2,205,356          2,399,345          2,205,356          

   กําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (104,253)            (221,209)            (185,680)            (231,313)            

   กําไรจากการคืนทุนจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน -                           -                           -                           (3,621,838)         

   รายได้ดอกเบีย้ (9,860,632)         (8,628,245)         (7,543,800)         (6,938,724)         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 11,455,088        5,634,677          9,529,371          5,634,677          

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีส้ินดําเนินงาน 386,985,153     282,353,895     319,672,987     291,457,275     

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 121,716,133     (267,521,302)    16,211,073        (202,424,704)    

   สินค้าคงเหลือ (20,887,665)      (20,851,819)      (20,747,516)      (29,244,709)      

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,671,061          (2,836,767)         2,638,257          (1,279,888)         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,683,342          18,539,736        123,701             (2,029,518)         

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (10,578,363)      369,513,238     39,329,113        294,993,758     

   ต้นทุนท่ียังไม่เรียกชําระ 50,347,759        (4,381,679)         39,992,697        (4,381,679)         

   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 573,494             (7,852,197)         (1,741,853)         10,950,446        

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 535,510,914     366,963,105     395,478,459     358,040,981     

   รับดอกเบีย้ 10,358,127        8,204,154          7,720,216          6,806,118          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                           (287,400)            -                           (287,400)            

   จ่ายดอกเบีย้ (10,520,142)      (4,634,519)         (8,594,425)         (4,634,519)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (88,381,694)      (35,539,288)      (72,854,509)      (34,803,269)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 446,967,205     334,706,052     321,749,741     325,121,911     
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน (เพิ่มขึน้) ลดลง -                           17,956,050        -                           (6,543,950)         

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย (315,548,455)    -                           (327,358,940)    -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,558,356          2,132,966          3,340,747          2,132,966          

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (97,710,730)      (71,664,922)      (97,374,982)      (71,161,522)      

เงินสดรับจากการคืนทุนจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน -                           -                           -                           4,061,838          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (410,700,829)    (51,575,906)      (421,393,175)    (71,510,668)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 98,964,161        -                           100,000,000     -                           

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (28,896,628)      -                           -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 60,000,000        -                           60,000,000        -                           

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (23,220,000)      (24,445,723)      (23,220,000)      (24,445,723)      

ชําระหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (12,626,346)      (17,456,542)      (11,511,822)      (16,521,013)      

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ

   แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ 298,118,111     38,603,265        298,118,111     38,603,265        

เงินสดรับจากการลงทุนเพิ่มของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 1,080,000          -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายปันผล (115,375,236)    (97,998,260)      (115,375,236)    (97,998,260)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 278,044,062     (101,297,260)    308,011,053     (100,361,731)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 314,310,438     181,832,886     208,367,619     153,249,512     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 398,002,058     216,169,172     316,775,382     163,525,870     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 712,312,496     398,002,058     525,143,001     316,775,382     

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   อุปกรณ์เพิ่มขึน้จากการทําสัญญาเช่าการเงิน         15,648,000         21,106,813         15,648,000         18,236,813
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(หน่วย: บาท)

ส่วนต่างจาก ส่วนของผู้ มี

ทุนเรือนหุ้น การรวมกิจการ รวม ส่วนได้เสียที่ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า ภายใต้การ กําไรสะสม ส่วนของผู้ ถือหุ้น ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้น ควบคุมเดียวกัน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 350,000,000    485,036,000    -                              6,827,505         24,355,316      161,289,993         1,027,508,814    -                           1,027,508,814         

กําไรสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          235,219,569         235,219,569        -                           235,219,569             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          (1,679,929)            (1,679,929)           -                           (1,679,929)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          233,539,640         233,539,640        -                           233,539,640             

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 17 -                          -                          38,603,265           -                          -                          -                               38,603,265          -                           38,603,265               

เงินปันผลจ่าย 24 -                          -                          -                              -                          -                          (97,998,260)          (97,998,260)         -                           (97,998,260)              

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                          -                          -                              -                          10,744,684      (10,744,684)          -                         -                           -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 350,000,000    485,036,000    38,603,265           6,827,505         35,100,000      286,086,689         1,201,653,459    -                           1,201,653,459         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 350,000,000    485,036,000    38,603,265           6,827,505         35,100,000      286,086,689         1,201,653,459    -                           1,201,653,459         

กําไรสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          248,381,333         248,381,333        19,853,624        268,234,957             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          -                               -                             -                           -                                  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                              -                          -                          248,381,333         248,381,333        19,853,624        268,234,957             

ซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          -                          -                              -                          -                          -                               -                             33,528,433        33,528,433               

รับเงินลงทุนจากผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                          -                          -                              -                          -                          -                               -                             1,080,000          1,080,000                 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 16 96,417,643      186,720,325    (283,137,968)       -                          -                          -                               -                             -                           -                                  

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 17 -                          -                          298,118,111         -                          -                          -                               298,118,111        -                           298,118,111             

เงินปันผลจ่าย 24 86,833,476      -                          -                              -                          -                          (202,208,712)        (115,375,236)      -                           (115,375,236)           

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                          -                          -                              -                          11,200,000      (11,200,000)          -                             -                           -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 533,251,119    671,756,325    53,583,408           6,827,505         46,300,000      321,059,310         1,632,777,667    54,462,057        1,687,239,724         

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

141 
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(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 350,000,000            485,036,000            -                                  24,355,316               128,734,984            988,126,300            

กําไรสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  213,960,710            213,960,710            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  (1,679,929)                (1,679,929)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  212,280,781            212,280,781            

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 17 -                                  -                                  38,603,265               -                                  -                                  38,603,265               

เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                  -                                  (97,998,260)             (97,998,260)             

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                                  -                                  -                                  10,744,684               (10,744,684)             -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 350,000,000            485,036,000            38,603,265               35,100,000               232,272,821            1,141,012,086         

-                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 350,000,000            485,036,000            38,603,265               35,100,000               232,272,821            1,141,012,086         

กําไรสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  222,277,472            222,277,472            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  222,277,472            222,277,472            

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 16 96,417,643               186,720,325            (283,137,968)           -                                  -                                  -                                  

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 17 -                                  -                                  298,118,111            -                                  -                                  298,118,111            

เงินปันผลจ่าย 24 86,833,476               -                                  -                                  -                                  (202,208,713)           (115,375,237)           

โอนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                                  -                                  -                                  11,200,000               (11,200,000)             -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 533,251,119            671,756,325            53,583,408               46,300,000               241,141,580            1,546,032,432         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

142 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้   และมีภมิูลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการจําหน่ายและติดตัง้อุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และระบบ
โทรคมนาคม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี่ 329 หมูท่ี่ 3 ตําบล   บ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

 บริษัทฯมีสํานกังานสาขาดงันี ้

1. สาขารามคําแหง อยูท่ี่ 142 ซอยรามคําแหง 40 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

2. สาขาชลบรีุ อยูท่ี่ 59 หมูท่ี่ 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี        พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี          28 กนัยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อย    
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ย่ี จํากดั จําหน่ายและติดตัง้สายไฟฟา้ 

ทอ่ และอปุกรณ์ไฟฟา้ 
ไทย 100 100 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์         
(ประเทศไทย) จํากดั 

จําหน่ายและติดตัง้อปุกรณ์

เก่ียวกบัระบบโทรคมนาคม 
ไทย 70 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่จํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 
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ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคมุ

บริษัทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัได้ถกูตดัออกจาก    งบการเงิน
รวมนีแ้ล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทนุรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี ้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กลา่วข้างต้นบางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีกํ้าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทนัทีในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนญุาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักลา่วทนัทีใน
กําไรขาดทนุ หรือในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกําไรขาดทนุก็ได้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินนีเ้น่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้รายการกําไรขาดทนุจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ตเ่ดิมแล้ว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจดัทํางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนือ้หา
เก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันีเ้ปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู้ลงทนุมีอํานาจการควบคมุหรือไม ่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้้ลงทนุจะถือว่าตนควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อํานาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวน
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เงินผลตอบแทนนัน้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดัส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญันีส้่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอํานาจ

ควบคมุในกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือไมแ่ละจะต้องนําบริษัทใดในกลุม่กิจการมาจดัทํางบการเงินรวมบ้าง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการนีไ้มมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง สว่นได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้
ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนีกํ้าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint 
control) กบัผู้ลงทนุรายอ่ืนในกิจการนัน้หรือไม่ หากกิจการมีการควบคมุร่วมกบัผู้ลงทนุรายอ่ืนในกิจการท่ีถกูลงทนุนัน้
แล้วให้ถือว่ากิจการนัน้เป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนัน้ กิจการต้องใช้ดลุยพินิจในการกําหนด
ประเภทของการร่วมการงานนัน้ว่าเป็น การดําเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และ
บนัทึกส่วนได้เสียจากการลงทนุให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดําเนินงานร่วมกนั 
ให้กิจการรับรู้สว่นแบ่งในสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนินงานร่วมกนัตามสว่นท่ีตนมี
สิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทนุในการร่วมค้าตามวิธี
สว่นได้เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทนุในการร่วมค้า
ตามวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การเปล่ียนแปลงหลกัการนีไ้มมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบับนีกํ้าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน 
บริษัทร่วม รวมถงึกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจ้ึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบันีกํ้าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม 
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 
กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนัน้ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีแ้ละใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้

ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้

มาตรฐานฉบบันีไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ

ฉบบัใหม ่ รวมถงึแนวปฏิบติัทางบญัชี จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม ่รวมถงึแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ตอ่งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั 

 

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สําหรับสนิค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 รายไดจ้ากการบริการติดตัง้ 

 รายได้จากการบริการติดตัง้รับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถงึขัน้ความสําเร็จของงานตามสญัญาจ้างติดตัง้ท่ีมีการ

ส่งมอบและมีการตรวจรับมอบงานแล้ว รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “มลูค่า
งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ” ภายใต้ “ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตน้ทนุบริการติดตัง้ 

 ต้นทนุบริการติดตัง้บนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีทําเสร็จของต้นทนุโดยประมาณ โดยจะบนัทึกสํารองเผ่ือผล
ขาดทนุสําหรับโครงการทัง้จํานวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการนัน้จะประสบผลขาดทนุ ผลต่างระหว่างต้นทนุท่ีบนัทกึตาม
อัตราส่วนร้อยละของงานท่ีทําเสร็จของราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานติดตัง้ท่ีเกิดขึน้จริงบันทึกเป็นสินค้า

คงเหลือหรือต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกชําระในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงมลูคา่ตามจํานวนมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึ      ค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้ 

4.4 สนิค้าคงเหลือ 

 สินค้าสําเร็จรูปแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) ยกเว้นสายเคเบิล้ขนาดใหญ่แสดงมลูค่าตามราคา
ทนุ (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่  
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4.5 เงนิลงทุน 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการ  ด้อยคา่ (ถ้ามี) 

4.6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ     ค่าเผ่ือการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

 คา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

  อาคาร - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ - 5  ปี 
  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ - 5  ปี 
  อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังาน - 3, 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 5  ปี 
  อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสญัญา - 10,20  ปี 

คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย
สนิทรัพย์ จะรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอ่ยตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.7 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกบับริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย หรือถกูบริษัทฯและบริษัทยอ่ยควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนั
กบับริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

4.8 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมลูค่า
ปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญา
เช่า สนิทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ท่ีเช่า  

 จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุอง

สญัญาเช่า 
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4.9 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละ
กิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ิน
ท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน  

กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.10 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรือ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนของกิจการ หากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้ขาดทนุจาก
การด้อยคา่เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนหมายถงึมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ

สงูกวา่  

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ี
บริษัทฯจ่ายสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ ได้ทําการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 



 

 

    149 

 

 หนีส้ินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ หกัด้วยต้นทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ได้รับรู้ และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมไ่ด้รับรู้ 

4.12 ประมาณการหนีส้นิ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯและบริษัทยอ่ยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

4.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ

หนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์

จากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน

และจะทําการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอ่การนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบั

รายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4.14 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินให้
ผู้ อ่ืนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง
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ได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมลูค่ายติุธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยติุธรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ  

 ลําดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินออกเป็นสาม

ระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของ
มลูค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดขึน้
ประจํา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณ
การไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความ

เส่ียงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ท่ีเช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท่ี้คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 การประมาณต้นทุนงานบริการตดิตัง้ - งานโทรคมนาคม 

 ในการรับรู้รายได้จากการบริการติดตัง้ - งานโทรคมนาคม บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทนุทัง้หมดท่ีจะใช้ใน
การบริการติดตัง้ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดงักล่าวขึน้จาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง
แตกตา่งจากประมาณการอยา่งมีสาระสําคญั 
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 สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุ
ทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยควรรับรู้จํานวนสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ่งต้อง
อาศยัข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 
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6. รายการธุรกจิกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)  
รายได้จากการขาย - - - 1,282 ราคาทนุบวกสว่นเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ไป 
ซือ้สนิค้า - - 1,267 2,628 ราคาทนุบวกสว่นเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ไป 
ขายสนิทรัพย์ - - 915 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ซือ้สนิทรัพย์ - - 300 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
ขายสนิทรัพย์ - - 447 - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ7) - - 1,226 1,226 
เจ้าหนีค้า่หุ้น - กรรมการ (หมายเหต ุ9) 14,437 - 14,437 - 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ11) - - 16,445 15,318 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 37,483 23,455 32,412 23,455 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 762 496 530 496 

รวม 38,245 23,951 32,942 23,951 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เก่ียวข้องกัน      
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระ 
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 547,817 519,481 509,015 519,481 
ค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน 358,832 322,798 346,318 322,785 
3 - 6 เดือน 32,349 27,172 31,892 27,172 
6 - 12 เดือน 7,225 26,827 7,117 26,827 
เกิน 12 เดือนขึน้ไป 83,177 64,864 41,230 22,240 

รวมลกูหนีก้ารค้า 1,029,400 961,142 935,572 918,505 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (66,810) (64,472) (24,816) (21,847) 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ 962,590 896,670 910,756 896,658 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระ     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ - - - 1 
ค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน - - - 990 
3 - 6 เดือน - - - 235 
6 - 12 เดือน - - 1 - 
เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 1,225 - 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 1,226 1,226 

รวมลกูหนีก้ารค้า, สทุธิ 962,590 896,670 911,982 897,884 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายได้ค้างรับงานติดตัง้ 30,639 75,461 30,639 5,639 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (684) (684) (684) (684) 

รายได้ค้างรับงานติดตัง้ - สทุธิ 29,955 74,777 29,955 4,955 
มลูคา่งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ 300,201 277,774 230,437 277,774 
ลกูหนีอ่ื้น 8,445 3,401 5,347 3,366 
เงินทดรองจ่าย 9,187 55,880 8,244 20,880 
รายได้ค้างรับอ่ืน  7,639 5,743 7,631 5,415 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6,807 6,355 3,458 6,137 

รวมลกูหนีอ่ื้น, สทุธิ 362,234 423,930 285,072 318,527 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,324,824 1,320,600 1,197,054 1,216,411 
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8. สนิค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 

ราคาทนุ 

รายการปรับลด 
ราคาทนุให้เป็น 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สนิค้าสําเร็จรูป 358,644 337,108 (29,099) (25,816) 329,545 311,292 
งานระหวา่งติดตัง้ - งานโทรคมนาคม 107,610 19,135 - - 107,610 19,135 
งานระหวา่งติดตัง้อ่ืน 13,768 3,271 - - 13,768 3,271 

รวม 480,022 359,514 (29,099) (25,816) 450,923 333,698 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ราคาทนุ 

รายการปรับลด 
ราคาทนุให้เป็น 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สนิค้าสําเร็จรูป 333,634 310,816 (17,925) (13,551) 315,709 297,265 
งานระหวา่งติดตัง้ - งานโทรคมนาคม 5,102 19,135 - - 5,102 19,135 
งานระหวา่งติดตัง้อ่ืน 13,768 1,805 - - 13,768 1,805 

รวม 352,505 331,756 (17,925) (13,551) 334,579 318,205 

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ เป็น

จํานวน 7 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2557: 7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุ

ขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน 4 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 3 ล้าน

บาท 2557: 1 ล้านบาท) โดยนําไปหกัจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ย่ี 
จํากดั 

150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมู
นิเคชัน่ส์  

   (ประเทศไทย) จํากดั 

 
9,000 

 
- 

 
70 

 
- 

 
344,159 

 
- 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย     494,159 150,000 

บริษัทยอ่ยไมมี่การประกาศจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“นีออนเวิรคส์”) 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ นีออนเวิรคส์ ใน
สดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
ต้นทนุในการซือ้กิจการ (หุ้นสามญั 63,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5,333.33 บาท) 336,000 

หกั: เจ้าหนีค้า่หุ้น (16,800) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้กิจการ 319,200 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ีซือ้กิจการ (3,652) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซือ้กิจการ - สทุธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา่                 เงิน
สดท่ีได้รับ 315,548 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นจํานวน 319 ล้านบาท คงเหลือค่าหุ้นค้างชําระแก่    ผู้ ถือหุ้นท่ี
เป็นกรรมการจํานวน 14.4 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจํานวน 2.4 ล้านบาท      ซึ่งบริษัทฯจะชําระ
ภายในระยะเวลา 5 ปีตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา บริษัทฯจงึได้แสดงจํานวนดงักลา่วไว้ภายใต้หวัข้อ “เจ้าหนีค้า่หุ้น” 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) บริษัทฯจะต้องพิจารณามลูค่ายติุธรรมสทุธิของสินทรัพย์ 

หนีส้ิน และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีระบไุด้ของนีออนเวิรคส์ ณ วนัท่ีซือ้หุ้น ในเบือ้งต้น บริษัทฯประเมินว่าสว่นต่างของมลูค่า

เงินลงทนุท่ีคํานวณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิตามบญัชีของนีออนเวิรคส์กบัต้นทุนการจ่ายซือ้ทัง้สิน้ของบริษัทฯมีจํานวน

ประมาณ 258 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ในระหว่างการดําเนินการหามลูค่ายติุธรรมสทุธิของสินทรัพย์ หนีส้ิน 

และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีระบไุด้ของนีออนเวิรคส์ ณ วนัท่ีซือ้กิจการ ซึง่ขณะนีย้งัไม่แล้วเสร็จ ผลต่างจํานวน 258 ล้านบาท 

จึงได้บนัทึกเป็น “ประมาณการของส่วนได้เสียในมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยท่ีต่ํากว่าต้นทุน” และแสดงไว้เป็น

สนิทรัพย์หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

ต้นทนุในการซือ้กิจการ 336,000 

ประมาณการมลูคา่ทางบญัชีท่ีได้รับ (ร้อยละ 70 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ) (78,233) 

ประมาณการผลตา่งของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิท่ีได้รับท่ีต่ํากวา่ต้นทนุ 257,767 

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิของนีออนเวิรคส์ ณ วนัท่ีซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,652 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 128,776 

สนิค้าคงเหลือ 99,621 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 10,000 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 44,483 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (48,010) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (89,787) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ (28,897) 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกชําระ (7,254) 

อ่ืนๆ (822) 

สนิทรัพย์สทุธิ 111,762 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของนีออนเวิรคส์ได้มีมติให้เรียกชําระค่าหุ้นส่วนท่ียงัไม่ได้เรียก
ชําระจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 3.6 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นดงักลา่วตามสดัสว่นแล้วเป็นจํานวนเงิน 2.5 ล้านบาท 
เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 
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9.2 รายละเอียดของบริษัทยอ่ยซึง่มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุท่ีมีสาระสําคญั   

(หน่วย: พนับาท) 

บริษัท 

สดัสว่นท่ีถือโดย 

สว่นได้เสีย 

ท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่ 

อํานาจควบคมุใน 

บริษัทยอ่ยสะสม 

กําไรหรือขาดทนุท่ีแบง่ให้กบั 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ

ควบคมุในบริษัทยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมู

นิเคชัน่ส์  

   (ประเทศไทย) จํากดั 

30 - 54,462 - 19,854 - 

ไมมี่เงินปันผลจ่ายให้กบัสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุในระหวา่งปี 

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุท่ีมีสาระสําคญั ซึง่เป็นข้อมลูก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

 2558 2557 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 253,549 - 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 54,473 - 
หนีส้นิหมนุเวียน 122,280 - 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 4,201 - 

สรุปรายการกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายได้ 263,768 - 
กําไร 39,888 - 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 39,888 - 

 

 

 

 



 

 

    158 

 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 68,725 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 2,160 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (50,971) - 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 19,914 - 
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10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน อาคาร 
เครื่องตกแตง่

อาคาร 
เครื่องมือและ

อปุกรณ์ 
อปุกรณ์และ 

เครื่องใช้สํานกังาน ยานพาหนะ 
อปุกรณ์ที่ติดตัง้

ตามสญัญา 
สินทรัพย์

ระหวา่งติดตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 161,323 48,801 11,968 6,077 23,573 48,440 33,907 20,192 354,281 
ซือ้เพิ่ม - - 664 720 4,245 21,473 200 65,470 92,772 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (960) - (649) (1,859) (6,202) - - (9,670) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 161,323 47,841 12,632 6,148 25,959 63,711 34,107 85,662 437,383 
ซือ้เพิ่ม - 1,705 2,777 332 18,178 18,634 - 71,733 113,359 
ซือ้บริษัทย่อย 10,308 20,522 4,976 7,916 7,117 6,472 - - 57,311 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (2,881) (34) (2,443) (6,271) - (13) (11,642) 
รับโอน (โอนออก) - 148,588 137 4,737 4,308 - - (157,770) - 
ดอกเบีย้จ่ายที่ถือเป็นต้นทนุ - - - - - - - 388 388 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 171,631 218,656 17,641 19,099 53,119 82,546 34,107 - 596,799 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - 13,529 7,887 4,654 16,522 29,527 6,307 - 78,426 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 2,098 782 1,021 3,775 7,988 3,490 - 19,154 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่ายและตดัจําหน่าย - (960) - (544) (1,759) (4,498) - - (7,761) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 14,667 8,669 5,131 18,538 33,017 9,797 - 89,819 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 5,854 1,687 2,183 7,539 12,840 3,501 - 33,604 
ซือ้บริษัทย่อย - 444 785 6,036 4,579 2,654 - - 14,498 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (2,424) (374) (1,648) (4,742) - - (9,188) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 20,965 8,717 12,976 29,008 43,769 13,298 - 128,733 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 161,323 33,174 3,963 1,017 7,421 30,694 24,310 85,662 347,564 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 171,631 197,691 8,924 6,123 24,111 38,777 20,809 - 468,066 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี          
2557 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   19,154 
2558 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   33,604 
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10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน อาคาร 
เครื่องตกแตง่

อาคาร 
เครื่องมือ
และอปุกรณ์ 

อปุกรณ์และ
เครื่องใช้
สํานกังาน ยานพาหนะ 

อปุกรณ์ที่
ติดตัง้ตาม
สญัญา 

สนิทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 162,200 39,100 4,452 4,864 16,425 40,303 33,907 20,192 321,443 
ซือ้เพิ่ม - - 664 686 4,125 18,253 200 65,470 89,398 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - - (140) (741) (6,202) - - (7,083) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 162,200 39,100 5,116 5,410 19,809 52,354 34,107 85,662 403,758 
ซือ้เพิ่ม - 1,642 2,752 65 17,984 18,847 - 71,733 113,023 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (1,259) (34) (1,936) (6,901) - (13) (10,143) 
รับโอน (โอนออก) - 148,588 137 4,737 4,308 - - (157,770) - 
ดอกเบีย้จ่ายที่ถือเป็นต้นทนุ - - - - - - - 388 388 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 162,200 189,330 6,746 10,178 40,165 64,300 34,107 - 507,026 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - 3,499 2,090 1,637 7,742 16,193 6,307 - 37,468 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 1,955 718 1,016 3,739 7,877 3,490 - 18,795 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - - (42) (642) (4,498) - - (5,182) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 5,454 2,808 2,611 10,839 19,572 9,797 - 51,081 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 5,043 984 1,678 6,873 11,266 3,501 - 29,345 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่ายและตดัจําหน่าย - - (802) (374) (1,140) (4,672) - - (6,988) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 10,497 2,990 3,915 16,572 26,166 13,298 - 73,438 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 162,200 33,646 2,308 2,799 8,970 32,782 24,310 85,662 352,677 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 162,200 178,833 3,756 6,263 23,593 38,134 20,809 - 433,588 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี          
2557 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 18,795 
2558 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 29,345 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลูค่าสทุธิ
ตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 36 ล้านบาท (2557: 27 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 31 ล้านบาท 2557: 24 ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอาคารและอปุกรณ์จํานวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้
งานอยู่ มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท (2557: 9 
ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2557: 6 ล้านบาท) 

 บริษัทฯได้นําท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสทุธิตามบัญชี จํานวนประมาณ 340 ล้านบาท (2557: 195 ล้านบาท) ไปคํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 1,053,833 965,953 1,032,771 960,575 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ6) - - 16,445 15,318 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  77,789 54,318 72,112 52,933 
รายได้รับลว่งหน้า 64,044 87,885 35,160 80,337 
เจ้าหนีอ่ื้น 22,174 30,475 21,177 29,173 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,217,840 1,138,631 1,177,665 1,138,336 

12.  สัญญางานให้บริการตดิตัง้ - งานโทรคมนาคม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทนุการบริการติดตัง้ท่ีเกิดขึน้ปรับปรุงด้วยกําไรหรือขาดทนุท่ีรับรู้
จนถึงปัจจบุนัสําหรับสญัญางานให้บริการติดตัง้เป็นจํานวน 3,049 ล้านบาท (2557: 1,930 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 2,004 ล้านบาท (2557: 1,930 ล้านบาท)) และมีจํานวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ ว่าจ้างสําหรับงาน
ให้บริการติดตัง้เป็นจํานวนประมาณ 408 ล้านบาท (2557: 297 ล้านบาท)     (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 236 ล้านบาท 
(2557: 297 ล้านบาท)) 
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13. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย้ 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้  (ร้อยละ) การชําระคืน 2558 2557 

1 อตัราคงท่ีสําหรับปีแรกและตัง้แต ่  ปี
ท่ีสองอตัราอ้างอิงกบั THBFIX 

ทกุเดือน เดือนละ 1.5 ล้านบาท เร่ิม
ตัง้แตส่งิหาคม 2556  

74,320 92,560 

2 อตัราคงท่ีสําหรับปีแรกและตัง้แต ่   ทกุเดือน เดือนละ 0.8 ล้านบาท เร่ิม 55,020 - 
 ปีท่ีสองอตัราอ้างอิงกบั THBFIX     ตัง้แตก่รกฎาคม 2558   

รวม 129,340 92,560 
หกั: สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  (28,200) (18,240) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 101,140 74,320 

เงินกู้ ยืมดงักลา่วคํา้ประกนัโดยการจํานองท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ 

ภายใต้สญัญาเงินกู้  บริษัทฯต้องปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบใุนสญัญา เช่น การดํารงอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา เป็นต้น 

14. หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 30,986 22,387 27,066 20,227 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (3,688) (2,280) (3,461) (2,054) 

รวม 27,298 20,107 23,605 18,173 
หกั: สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (7,908) (7,572) (6,378) (7,203) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ     
   จากสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 19,390 12,535 17,227 10,970 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะ ใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมี

กําหนดการชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถงึ 5 ปี  
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บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ี        ต้อง
จ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 9,251 21,734 30,986 7,618 19,448 27,066 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน        
รอการตดับญัชี  (1,343) (2,344) (3,688) (1,240) (2,221) (3,461) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ํา     ท่ี
ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 7,908 19,390 27,298 6,378 17,227 23,605 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ี        ต้อง
จ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 8,460 13,927 22,387 8,028 12,199 20,227 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน        
รอการตดับญัชี  (888) (1,392) (2,280) (825) (1,229) (2,054) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ํา     ท่ี
ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 7,572 12,535 20,107 7,203 10,970 18,173 

15. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 16,165 12,147 16,165 12,147 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 2,104 1,578 1,688 1,578 
ต้นทนุดอกเบีย้ 791 627 712 627 
ขาดทนุ(กําไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
สว่นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  - (160) - (160) 
สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,260 - 2,260 

ซือ้บริษัทยอ่ยในระหวา่งปี 2,730 - - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (287) - (287) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 21,790 16,165 18,565 16,165 
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 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุแสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  2,104 1,578 1,688 1,578 
ต้นทนุดอกเบีย้ 791 627 712 627 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 2,895 2,205 2,400 2,205 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 20 ปี และ 17 ปี ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) (31 ธันวาคม 2557: 20 ปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี ้

  (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
อตัราคิดลด 3.2, 4.4 4.4 4.4 4.4 
อตัราการขึน้เงินเดือน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 20.0 0.0 - 16.0 0.0 - 16.0 0.0 - 16.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด   (2,539)   2,993   (2,142)   2,523 

อตัราการขึน้เงินเดือน    3,364   (2,873)   2,903   (2,475) 

16. ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนธันวาคม 2557 และในระหว่างปีปัจจุบัน ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญรวมกันเป็นจํานวน 
192,835,286 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและชําระแล้วดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วในระหวา่งปีปัจจบุนั 
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 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้

ก) อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 490 ล้านบาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียน
ท่ียงัมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

ข) อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับ
สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ (CSS-W1) 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

ค) อนมุติัให้ออกหุ้นปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 โดยกําหนดออกหุ้นปันผล
ดงักลา่วในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 

บริษัทฯได้ออกหุ้นปันผลจํานวน 173,666,952 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการออกหุ้นสามญัดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วในวนัเดียวกนั 

 จากผลของการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกหุ้นปันผลดงักล่าว ทําให้บริษัทฯมีทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระ
แล้วเพิ่มขึน้จากจํานวน 350,000,000 บาท (หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจํานวน 
533,251,119 บาท (หุ้นสามญั 1,066,502,238 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

17. ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษัทฯออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (CSS-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดค่าตอบแทน รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันี ้

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก (หน่วย) 279,991,957 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 ตลุาคม 2557 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  1 ปี 6 เดือน  
วนัท่ีใช้สทิธิ วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 
ราคาใช้สทิธิ (บาทตอ่หุ้น) 1.5 
อตัราสว่นการใช้สทิธิ (ใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั) 1:1 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติให้ปรับราคาใช้สิทธิของใบสําคญัสิทธิจาก 1.5 
บาทต่อหุ้น เป็น 1.25 บาทต่อหุ้น และปรับอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจาก          1 หน่วยต่อ 1 หุ้น เป็น 1 
หน่วยตอ่ 1.2 หุ้น การปรับสทิธิมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้ปรับราคาใช้สทิธิของใบสําคญัสิทธิจาก 1.25 บาทต่อ
หุ้น เป็น 1.249 บาทต่อหุ้น และปรับอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจาก 1 หน่วยต่อ 1.2 หุ้น เป็น 1 หน่วยต่อ 
1.201 หุ้น การปรับสทิธิมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
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 ทัง้นีก้ารปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัสิทธิ เม่ือ
บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 24 

 ในเดือนธันวาคม 2557 และในเดือนมีนาคม มิถนุายน และกนัยายน 2558 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
รวมกนัเป็นจํานวน 192,835,286 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 283,137,976 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุท่ีออกและ
ชําระแล้วดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯจึงได้แสดงจํานวนดงักล่าวไว้ภายใต้หวัข้อ “ทุน
เรือนหุ้น” ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 

 ในเดือนธันวาคม 2558 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 42,901,045 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
53,583,408 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและชําระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 6 
มกราคม 2559 บริษัทฯจงึได้แสดงจํานวนดงักลา่วไว้ภายใต้หวัข้อ “เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น” 

รายการเปล่ียนแปลงของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2558 2557 
 (หน่วย) (หน่วย) 
ยอดคงเหลือต้นปี 254,256,447 - 
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิในระหวา่งปี - 279,991,957 
ใช้สทิธิในระหวา่งปี  (198,743,972) (25,735,510) 

ยอดคงเหลือปลายปี 55,512,475 254,256,447 

18. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้  
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

20. ภาษีเงนิได้  

 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 68,919 54,750 57,824 54,751 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 5,713 9,046 (1,544) (739) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 74,632 63,796 56,280 54,012 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 249,307 184,447 215,560 184,447 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 34,112 19,713 29,573 18,935 
คา่ขนสง่ 19,716 15,403 19,429 15,403 
คา่จ้างเหมางานติดตัง้ 469,865 358,643 396,516 321,224 
คา่บริการสํานกังาน 6,911 4,684 6,607 4,684 
คา่นายหน้า 26,523 18,852 25,462 18,852 
คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงาน 8,331 8,496 6,785 8,280 
รายการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็น        มลูคา่สทุธิ

ท่ีจะได้รับ (โอนกลบั) 3,283 (425) 4,374 6,200 
การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งติดตัง้ (20,887) (20,852) (20,749) (29,244) 
ซือ้สนิค้าสําเร็จรูป  3,285,283 2,950,628 3,201,393 2,953,468 
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 420 

รายการกระทบยอดระหวา่งกําไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 342,866 299,016 278,557 267,973 

     
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี 68,573 59,803 55,711 53,595 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

ขาดทนุทางภาษีท่ีไมไ่ด้ใช้ 2,048 2,567 - - 

รายได้ท่ีได้รับยกเว้นและคา่ใช้จ่ายต้องห้าม 4,011 1,426 569 417 

รวม 6,059 3,993 569 417 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 74,632 63,796 56,280 54,012 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 9,704 13,031 5,100 4,506 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ 5,820 5,163 3,585 2,710 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,358 3,233 3,713 3,233 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (2,072) (1,143) (1,935) (1,530) 

รวม 17,810 20,284 10,463 8,919 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จํานวน 
42 ล้านบาท (2557: 13 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษัทย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทนุทาง

ภาษีมาใช้ประโยชน์ได้  

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย
จํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี เน่ืองจากมีการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และมีการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 บริษัทฯจึงได้คํานวณกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานของปีก่อนใหม่โดยได้ปรับจํานวนหุ้น
สามญัเพ่ือสะท้อนถงึเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้ว 

 กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย
ผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวน     ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้น
สามญัท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น
หุ้นสามัญ  ณ  วันต้นปีหรือ  ณ  วันออกหุ้ นสามัญเทียบเท่า เน่ืองจากมีการออกหุ้ นปันผลตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 24 บริษัทฯจึงได้คํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดของปีก่อนใหม่โดยได้ปรับจํานวนหุ้นสามัญเพ่ือ
สะท้อนถงึเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้ว 

 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม 

  จํานวนหุ้นสามญั  
 กําไรสําหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั กําไรตอ่หุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 248,381 235,220 1,042,338 865,044 0.24 0.27 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลด     

  

ใบสําคญัแสดงสทิธิ  - - 134,631 59,602   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กําไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั       
 สมมติุวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 248,381 235,220 1,176,969 924,646 0.21 0.25 

 

169 



 

 

    143 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จํานวนหุ้นสามญั  
 กําไรสําหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั กําไรตอ่หุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 222,277 213,961 1,042,388 865,044 0.21 0.25 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลด       
ใบสําคญัแสดงสทิธิ  - - 134,580 59,602   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กําไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั       
 สมมติุวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 222,277 213,961 1,176,968 924,646 0.19 0.23 

22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุ

ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน ทัง้นีผู้้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัทคือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของกลุม่บริษัท 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 สว่นงาน ดงันี ้ 

 ส่วนงานจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีเป็นผู้ จําหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงาน
ไฟฟา้ รวมถงึวสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลาม 

 สว่นงานติดตัง้ เป็นสว่นงานท่ีให้บริการออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมและระบบปอ้งกนัไฟลาม 

ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักําไรหรือ

ขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

การบนัทกึบญัชีสําหรับรายการระหว่างสว่นงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทกึบญัชีสําหรับรายการธุรกิจ

กบับคุคลภายนอก 
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

จําหน่าย 
อปุกรณ์ไฟฟา้ ติดตัง้ งบการเงินรวม 

รายได้จากลกูค้าภายนอก 3,174,301 1,340,980 4,515,281 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย - 3,991 3,991 
รายการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็นมลูคา่

สทุธิท่ีจะได้รับ 3,283 - 3,283 
กําไรของสว่นงาน 295,263 432,850 728,113 

 (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

จําหน่าย 
อปุกรณ์ไฟฟา้ ติดตัง้ งบการเงินรวม 

รายได้จากลกูค้าภายนอก 2,977,491 1,006,863 3,984,354 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย - 3,931 3,931 
โอนกลบัรายการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็น

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (425) - (425) 
กําไรของสว่นงาน 277,900 312,362 590,262 

23. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน (2557: อตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน) กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของบริษัทฯ
และบริษัทยอ่ย ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 5.7 ล้านบาท 
และ 4.4 ล้านบาท ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.3 ล้านบาท และ 4.4 ล้านบาท ตามลําดบั)  
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24. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท) 
เงินปันผลจ่าย 
ตอ่หุ้น (บาท) 

เงินปันผลประจําปี 2556 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                   
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 56 0.08 

เงินปันผลระหวา่งกาล สําหรับปี 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2557 42 0.06 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557  98 0.14 

    
เงินปันผลประจําปี 2557 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                   

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558   
หุ้นปันผล  87 0.1000 
เงินปันผล  10 0.0112 

เงินปันผลระหวา่งกาล สําหรับปี 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2558 105 0.1000 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558  202 0.2112 

25. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทนุจํานวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 48 ล้าน

บาท) ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคารสํานกังานและโกดงัสนิค้า 

25.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ และสัญญาบริการกับ

บคุคลภายนอกและบริษัทหลายแหง่ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 5 ปี 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
จ่ายชําระ     
   ภายใน 1 ปี 6,491 5,806 6,273 5,806 
   มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 5,760 3,547 5,714 3,547 
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25.3 การคํา้ประกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาระ

ผกูพนัตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
คํา้ประกนัการจ่ายชําระเงินให้กบัเจ้าหนี ้ 215 215 215 215 
คํา้ประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 247 187 171 154 
คํา้ประกนัการก่อสร้าง การประมลูงานก่อสร้าง     
   การย่ืนซองประกวดราคาและการชําระหนี ้ 19 12 19 12 
คํา้ประกนัขายสินค้า 39 28 39 28 

26. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ฝ่ายบริหารควบคมุความ
เส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
การกระจุกตวัเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯและ
บริษัทย่อยอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการ
เงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจงึอยูใ่นระดบัต่ํา  

สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการ
เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกําหนด หรือ วนัท่ีมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการ
กําหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

 ภายใน 
มากกวา่ 

1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 
ตามราคา

ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10,799 - 701,513 - 712,312 0.10 - 1.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,324,824 
1,324,82

4 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 187,949 - - - 187,949 0.80 - 2.25 

 198,748 - 701,513 1,324,824 
2,225,08

5  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
146,974 - - - 146,974 

3.30 - 9.25 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,217,840 
1,217,84

0 - 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 7,908 19,390 - - 27,298 2.35 - 10.64 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 129,340 - 129,340 อตัราอิง THBFIX 

 154,822 19,390 129,340 1,217,840 
1,521,45

2  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

 ภายใน 
มากกวา่ 

1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 
ตามราคา

ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 136,616 - 261,386 - 398,002 0.13 - 2.25 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,320,600 
1,320,60

0 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 177,949 - - - 177,949 1.13 - 2.40 

 314,565 - 261,386 1,320,600 
1,896,55

1  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,138,631 
1,138,63

1 - 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 7,572 12,535 - - 20,107 2.35 - 10.64 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 92,560 - 92,560 อตัราอิง THBFIX 

 7,572 12,535 92,560 1,138,631 
1,251,29

8  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

 ภายใน 
มากกวา่ 

1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 
ตามราคา

ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 217 - 524,926 - 525,143 0.10 - 1.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,197,054 
1,197,05

4 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 176,049 - - - 176,049 0.80 - 2.25 

 176,266 - 524,926 1,197,054 
1,898,24

6  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 100,000 - - - 100,000 3.35 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,177,665 
1,177,66

5 - 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 6,378 17,227 - - 23,605 2.35 - 10.64 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 129,340 - 129,340 อตัราอิง THBFIX 

 106,378 17,227 129,340 1,177,665 
1,430,61

0  
       
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 

 ภายใน 
มากกวา่ 

1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 
ตามราคา

ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
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สนิทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 56,616 - 260,159 - 316,775 0.13 - 2.25 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,216,411 
1,216,41

1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 176,049 - - - 176,049 1.13 - 2.40 

 232,665 - 260,159 1,216,411 
1,709,23

5  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,138,336 
1,138,33

6 - 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 7,203 10,970 - - 18,173 2.35 - 10.64 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 92,560 - 92,560 อตัราอิง THBFIX 

 7,203 10,970 92,560 1,138,336 
1,249,06

9  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการขายสนิค้าและให้บริการติดตัง้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรา

ตา่งประเทศ ดงันี ้

สกลุเงิน สนิทรัพย์ทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียน                    

 2558 2557 2558 2557 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 0.1 35.9233 32.8128 

26.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมมีอตัรา

ดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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27. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจดัให้มีซึง่โครงสร้างทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 1.07:1 (2557: 1.17:1) และเฉพาะบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ิน

ตอ่ทนุเทา่กบั 1.06:1 (2557: 1.23:1)  

28. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

นายสพุศิาล  ภักดีนฤนาถ 62  ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไม่มี ไม่มี ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานกรรมการ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ กรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  Tulip Group

Corporate Governance for Executives ปี 2548-2557 นายตํารวจราชสาํนักเวร  สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2553-2557 ผู้บังคับการตํารวจกองปราบปราม  สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 อบรมหลกัสตูร Research Alliance Dialogue on 

Corporate Governance

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 อบรมหลกัสตูร IOD Member Engagement Committee

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร 

 Financial Statement for Director (FSD) รุ่น 27/2015

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Director Certification Program

(DCP) รุ่น 209/2015

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

นายสมพงษ์  กังสวิวัฒน์ 51  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 18.76% ไม่มี ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานกรรมการบริหาร  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานบริหารความเสีย่ง Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 ปี 2548-2557 ประธานกรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2537-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด

Director Certification Program รุ่น 154/2011 ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.นีออน เวิร์ค คอมมูนิเคชั่น

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Role of the Chairman

Program (RCP) รุ่น 27/2012

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Financial Statements

for Directors (FSD) รุ่น 15/2012

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมัมนา "การลงทุนในพม่า ขุมทรัพยล์ํา้ค่าใกล้

แค่เอือ้ม"  3 กค. 56  สมาคมหอการค้าไทย

 สมัมนา " หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท"
26 กค. 56 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
 สมัมนา " เปิดมุมมองการควบคุมกิจการใน

ประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์" 16 ตค. 56
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 สมัมนา "Accounting for CEO" 

24-25 เมษายน 2557  สาํนักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

นายโอภาส  ติยวัฒนาโรจน์ 51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 5.44% ไม่มี ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงาน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการบริหาร  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร โทรคมนาคม

 กรรมการบริหารความเสีย่ง Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานบริหารสายงาน และรุ่น 92/2011 ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

โทรคมนาคม สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ ปี 2548-2556 รองกรรมการผู้จัดการสายงาน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ขายและติดตัง้โทรคมนาคม

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.นีออน เวิร์ค คอมมูนิเคชั่น

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 50  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 3.58% ไม่มี ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการบริหาร  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร และผลติภัณฑ์

 กรรมการบริหารความเสีย่ง Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานบริหารสายงาน และรุ่น 92/2011 ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

ธุรกิจและผลติภัณฑ์ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Role of the Chairman ปี 2551-2556 รองกรรมการผู้จัดการสายงาน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม Program (RCP) รุ่น 27/2012 ขายและการตลาด

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์ 53  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ 0.30% ไม่มี ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินบัญ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการสรรหาและ Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 พจิารณาค่าตอบแทน

พจิารณาค่าตอบแทน สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานบริหารสายงาน  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2538-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

การเงินบัญชี Director Certification Program รุ่น 60/2005 ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด

 กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2551-2556 รองกรรมการผู้จัดการสายงาน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ควบคุมและตรวจสอบ

สาํหรับนักบริหารระดับสงู รุ่นที่ 12 ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.นีออน เวิร์ค คอมมูนิเคชั่น

จากสถาบันพระปกเกล้า

 เทคนิคการจัดทําและยืน่แบบข.1 ให้ถกูต้องตาม

ประกาศปปช. จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2556

วันที่ ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

นางสาวนงนุช  เตมีศรีสขุ 53  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 0.14% ไม่มี ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงานการจัดการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการบริหาร  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร 

 ประธานบริหาร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

สายงานการจัดการ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2551-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 เลขานุการบริษัท  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปฏิบัติการพเิศษ

 กรรมการ Director Certification Program รุ่น 60/2005 ปี 2537-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Company Secretary ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.นีออน เวิร์ค คอมมูนิเคชั่น

Program รุ่น 27/2008

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร "พนืฐานและกฏเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน"  รุ่น 6 ปี 2554
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายวังสนัต์  ภาณุดุลกิตติ 51 ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไม่มี ไม่มี ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2543-2557 กรรมการ  บริษัท เบสท์ ฟิวชั่น จํากัด (ประกอบธุรกิจ

Director Accrediation Program รุ่น 32/2005 จัดจําหน่ายเครื่องมือสือ่สาร)

และรุ่น 92/2011 ปี 2551-2554 กรรมการ  บริษัท เอ ซี เอส เซอร์วิสซิ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ประกอบธุรกิจบริการ)

ปี 2541-2554 กรรมการ  บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จํากัด 

(ประกอบธุรกิจเร่งรัดตดิตามหนีส้นิ)

ปี 2540-2554 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท รัชดา อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 

(ประกอบธุรกิจบริการ)

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

รศ.ดร.ปิติพฒัน์  ฉัตรอัครพฒัน์ 55  ปริญญาเอก สาขาการบัญชี ไม่มี ไม่มี ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ The Manchester Metropolitan University, UK ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการอิสระ  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรพจิารณาค่าตอบแทน  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ Director Certification Program รุ่น 60/2005 และบรรษัทภิบาล

 ประธานกรรมการสรรหาและ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2549-2558 รองศาสตราจารย ์ภาควิชาบัญชี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

พจิารณาค่าตอบแทน ต.ค.2558-ปัจจุบันข้าราชการบํานาญ

นายฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ 55  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มี ไม่มี ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน

 กรรมการอิสระ  ประกาศนียบัตร หลกัสตูร และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสีย่ง

 กรรมการตรวจสอบ Director Certification Program รุ่น 100/2008 ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด (มหาชน)

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จํากัด 

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ  บมจ. ยบูิส (เอเชีย)

Role of the Compensation Commitee รุ่น 6/2008 บริหาร

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. พรีมาเทค

 ประกาศนียบัตร หลกัสตูร ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ไพร์มไทม์ โซลชูั่น

Audit Committee Program รุ่น 8/2005 ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ยทูิลติีส้ ์

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ
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สัดส่วน ความสัมพนัธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว

ในบริษัท ระหว่างกรรมการ

(%) และผู้บริหาร

รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา 60  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ ไม่มี ไม่มี ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการอิสระ  และ  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส ์โซลชูั่น 

 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ ลาดกระบัง ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พอีีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

 กรรมการตรวจสอบ  ประกาศนียบัตร  หลกัสตูร ปี 2524-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย ์  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

Director Certification Program รุ่น 119/2009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั)

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554-2557 กรรมการ  การไฟฟา้สว่นภูมิภาค

 ประกาศนียบัตร  หลกัสตูร ปี 2554-2557 รองประธานกรรมการ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

Financial Statements for Director 2013 

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 โครงการพฒันาผู้นํานักบริหารระดับสงู  

สถาบันบริหารการพฒันาองค์การปี 2540

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

(ปี) ประวัตกิารฝึกอบรม
วันที่ ได้รับแต่งตัง้ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล /
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประสบการณ์การทํางาน

ตาํแหน่ง /
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  รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2558 

รายชื่อ บริษัท บจก.  
ซี.เอ
ส.เอส.

เอนเนอร์
ยี่  

(บริษัท
ย่อย) 

บจก. 
นีออน 
เวิร์ค 
คอมมู
นิเคชั่น 
(บริษัท
ย่อย) 

บริษัท ที่เกี่ยวข้อง 

Tulip 
Group 

บมจ. 
ดีเอน็เอ 
2002  

บจก. 
บนั 

บมจ. 
ยูบสิ 

(เอเชีย) 

บจก. 
พรีมาเทค 

บจก. 
ไพร์มไทม์ 
โซลูชั่น 

บจก. 
ไพร์มไทม์ 
เอน็เตอร์
เทนเม้นท์ 

บจก. 
ยูทลิิตีส้์ 

บจก. 
พอีีเอ 

เอม็คอม 
อนิเตอร์
เนชั่น
แนล 

การ
ไฟฟ้า
ส่วน

ภมูภิาค 

บมจ. 
กสท 
โทรคม
นาคม 

พล.ต.ต.ดร. สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ X     #                     

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ /,C,E / /                       

นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ /,E,R,**   /                       

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี /,E,R,** /                         

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ /,E,N,R,** / /                       

นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ /,E,** / /                       

นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ / /                         

รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ /,AC,N,                           

นายฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ /,AC,N,R       / / X,E X / / /       

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา /,AC                     / / / 
 

 หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการบริษัท   / = กรรมการ   AC = กรรมการตรวจสอบ  E = กรรมการบริหาร   

   N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน R = กรรมการบริหารความเสี่ยง   C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ** = ผู้บริหาร      # = ที่ปรึกษา 
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